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Het moest er een keer van komen na-

tuurlijk. Je kunt een "blad niet on-

gestraft noemen naar een van de be-

tekenisvolle formules In de ideeen-
wereld van Crowley en de Leer van

Thelema en je dan nauwelijks meer
iets gelegen laten liggen aan de

figuur die in wezen een van de

inspiratiebronnen was ora dit blad

te beginnen,
Al in het tweede nummer stond een

poging tot biograf ie van de roan

,

maar dat is alweer meer dan vijf

jaar geleden. In die tussentijd

is er een hoop gebeurd en eerlijk
is eerlijk : wij waren allang niet

meer tevreden met onze productie
van toen. Misschien was het de be-

hoefte aan iets wat meer een soort

'eeuwigheidswaarde' zou hebben ?

Abrahadabra is nog geen enkel num-

mer 'hetzelfde
1 geweest. we prijzen

ons gelukkig met de comraentaren dat

we niet te vangen zijn onder een

noeroer* Ka de 'Technologic 1

nu een

numroer wat gewijd is aan iemand

wiens naara identiek genoemd kan

worden aan zaken als Magie en

Mystiek,

Waarom Crowley ?

Onidat de man vrijwel In zijn eentje

verantwoordelijk kan worden gesteld

voor de mogelijkheden om serieus

bezig te kunnen zijn met occultisme

.

Aan het einde van dit millenium
immers zien wre dat de interesse
voor al hetgeen wat er meer is

'tussen hemel en aarde
1 steeds gro-

ter wordt, Om ons heen kijkend is

veel van wat er op het gebied van

'occulte wetenschappen' geprodu-
ceerd wordt pure bagger. Er ver-

schijnen stapels boeken die ons

schijnen te moeten overtuigen van

ons 'menszijn' teraidden van de

materialistische buitenwereld.

'Mens durf te leven !

'

De terugkeer van de jaren vijftig.

Wat dat betreft is het een uitkomst
dat er figuren als Alelster Crowley

hebben bestaan . 'Scientific Illuminism 1

stond er op de voorkant van zijn
tijdschrift, 'The Equinox', en

1 The

Aim is Religion. The Method of

Science.

'

Crowley kan ons misschien nog een

heel belangrijke les leren , namelijk

die dat er geen andere moraal bestaat

dan de menselijke, en dat die moraal

bepaald wordt door de tijd waarin

wij leven, Wij mensen maken de moraal

en passen hem aan aan de omstandig-
heden waarin wij leven.

Vandaar dus :

'There is no Grace;
There is no Guilt;

This is the Law :

Do What Thou Wilt !

1

Bedenk, ontdek wat je in het diepst

van jezelf werkelijk wilt.

Ken jezelf I

Heb jezelf lief !

'In our Order we say "Love is the

Law, love under will." Will is

the iron signal staff. Fix love

on that, and you have a lighthouse*

and your ship comes safe to

harbour,

'

(Simon Iff in ; Moonchild,

P- 57)

Dit nummer van Abrahadabra bestaat

uit twee delen. Het eerste deel be-

vat , na een
1 In Memoriara' zes hoofd-

stukken die delen van Crowley's

biograf ie vertellen. We hebben hier-

bij niet de pretentie om volledig te

zijn, maar hebben slechts getracht

een beeld te geven van zijn leven.

Deel twee bestaat uit vijf neer

thematische artikelen. Het eerste
handelt over de connectie Crowley

en pop-muziek. Daarna een stuk over

een van Crowley's raeest bekende

volgelingen, de filmer Kenneth

Anger. Daarna drie artikelen die

de figuur van Crowley uit versehil-
lende perspectieven behandelen.

.

Ten eerste een verhaal over Crowley

als dichter, ten tweede een stuk

over hetgeen wat Crowley self las

tot en met de boeken waar hij zelf

een rol in (b)lijkt te spelen en

als laatste een overzicht van wat

er in min of meer officiele bio-

grafieen over hem is geschreven.

Tenslotte een overzicht van de

voor dit nummer gebruikte boek-

werken.





T Eury me in a nameless grave !

I came from God the world to save.

I brought them wisdom from above :

Worship, and liberty, and love.
They slew me for I did disparage
Therefore Religion, Law and Marriage.
So be my grave without a name
That earth may swallow up my shame !

'

Op 1 december 1947 stierf de man die

ooit betiteld werd als 'de slechtste
man op aarde 1

. Over dat sterven zijn
minstens drie verhalen in oraloop.

Zijn biograaf Symonds, in 'The Great
Beast' vertelt ons dat hij huilde en

bang was om dood te gaan. 'I am per-
plexed' zoud-en zijn laatste woorden
zijn geweest. Een ander verhaal laat

hem rustig en sereen 'overgaan 1 in

een andere wereld, als een Boeddha

.

Zijn vroegere huisbaas beveerde ech-
ter dat hij op die eerste december
bezig was met het meubilair te poet-
sen terwijl hij Crowley boven zich
heen en weer hoorde lopen. Plotse-
ling hoorde hij een dreun en toen

hij ging kijken vond hij Crowley
dood op de vloer liggen.

Op 72-jarige leeftijd had Aleister
Crowley alle mogelijke ge- en verbo-
den met handen en voeten getreden,
was hij uit de anonimiteit van een
Engelse provincieplaats geresen tot
het doelwit van de Engelse sensatie-
pers en tot 'Meester' van een beperk-
te groep volgelingen* Zelfs zijn ter

aarde bestelling gaf nog aanleiding
tot een kleine rel , Op zijn verzoek
was er een Gnostisch Requiera vat on-
der andere voorselezen celen van
T The Rook of the Law 1 en 'Hymn to

Pan' bevatte. Het crematorium ir.oest

daarna beloven om 'gebeurtenissen
zoals deze ' in de toekomst te verraij-

den. Het beeld wat van Crowley blijft
hangen na het lezen van zijn werk

en zijn biografieen is op z'n minst
dubbelzinnig , Hij publiceerde op oc-
cult gebied voor de kenners onmisba-
re werken als '777', 'Magick in Theory
and Practice' en T The Book of Tbotb'.
Hij schreef een grate hoeveelheid ge-
dichten , verscheidene verhalen en twee
romans. Verder waren daar zijn ge-

schriften over de Thelei7.a-religie

,

gebaseerd op de boodschap van T The
Book of the Law 1

, en verder veel in-

structies op het gebied van magie,
qabalah, yoga, mystiek enzovoorts',

J



die vaak opvallen door de heldere
constructie en het concrete taal-
gebruik , En zeker mag zijn autobio-
grafie, zijn 'autohagiography '

,

niet onverr&eld blijven, een fantas-
tisch boek (in meerdere opzichten)
waarin alle facetten van 's mans per-
soonlijkheid breeduit aan bod komen

.

NaasC dit Opus Magnum zijn er ook
twee dagboeken van Crowley uit de
jaren tvintig in druk verschenen :

'The Magical Record of The Beast 666'

en 'The Magical Diaries of Aleister
Crowley'. Het zijn welkorne aanvullin-
gen voor degenen die het ontstaan van
ideeen en geschriften van Crowley
villen volgen,

Gelukkig wordt na de hausse in occul-
ts uitgaven nu oak steeds meer aan-
dacht besteed aan ander verk van Crow-
ley. Zijn dichtverk is ook zeker de
moeite vaard . Crowley is geen 'groot'
dichter in de zin zoals Eliot, Pound
of Yeats dat waren over de zelfde
periode. Maar in zijn beste gedichten
heeft Crowley wel degelijk lets ei-
gen s f vaardoor het zeer zeker de
moeite waard is om hem te lezen. Vat
altijd tegen hem leek te kunnen wor-
den gebruikt was dat zijn gedichten
te 'hermetisch' waren, Je kon ze al-
leen begrijpen als je iets wist van
godsdlensten uit de oudheid of van
zijn eigen "Thelema ' . Nu echter ons
vereldbeeld weer langzaam aan het
veranderen is, onder invloed van de
moderns wetenschap die verbanden legt
waar we ze van te voren niet zochten,
wordt ook de belangstelling voor het
soort gedichten vat Crowley schreef
weer groter.

Een oordeel geven over zijn leven is
niet bepaald makkelijk. Volgens zich-
zelf was Crowley een mens die als
'vebikel' werd gebruikt door T Gehei-
me Heesters 1

. Zij zijn dezelfden als
de 'verborgen Keesters' van Blavats-
ky en zijn te vergelijken met de fi-
guur van God zoals die in het Oude
Testament voorkomt ora mensen zoals
Mozes te instrueren,. Het falen van dat
'vehikel 1

wordt ook onmiddelijk
afgestrait (zie ook Jonas, in de bij-
bel). Crawley's task was het om ge-
durende het grootste deel van zijn
leven, van 1909 tot zijn dood , om
de boodschap van 'The Book of the
Law' te verspreiden . Hij, T

Het Beest
666',had als opdracht om een

nieuwe religie te creeeren. Alle
mogelijke mystieke, godsdienstige
en magiscbe ideeen moesten daarin
ondergebracht vorden. Het bood een

mogelijkbeid om alle mythologieen
een nieuve kracht en betekenis te

geven.
Volgens Crowley moest de mens als
het ware opnieuw opgevoed vorden.
Door de christelijke leer van ver-
draagzaamheid en gshoorzaamheid had
de mens verleerd on te handelen
volgens zijn eigen 'goddelijke wil'

.

Om te wet-en vat die wil inhield
moest de mens eigenlijk eerst een

hoop afleren. Het is een thema vat
door Crowley, en voor hem door ie-
mand zoals Nietzsche, telkenmale
verd benadrukt, Sindsdien is het
vanuit een andere invalshoek ook

bestudeerd en becommentarieerd
door bi jvoorbeeld taalkundigen
en psychologen. Kiet alleen door
uiterlijke kenmerken van opvoeding
en onderwijs over te nemen leert
de mens deel uit te raaken van de
maatschappij . Ook door rooeilijker

zichtbaar te maken dingen , zoals
een geestelijke houding , over te

nemen wordt het individu als het
ware T ingewijd' in de samenleving.
Een kind uit een hoger sociaal
milieu krijgt een heel ander taal-
gedrag mee als iemand uit een lager
sociaal milieu

}
terwijl iemand op

het platteland heel anders tegen
het woord 'koe' aankijkt, als ie-
raand uit de stad.

'I entirely agree with Nietzsche
that Christianity is the formula
of the servile state; thus aristo-
cracy and true democracy ere equal-
ly its ennemies. In my ideal state
everyone is respected for what he

is. There will always be slaves,
and the slave is to be defined as

he who acquiesces in being a slave.'

(Confessions) -1-

Crowley ondervond dat een aantal
grondwaarden die hi j hanteerde en
die sleutelbegrippen vormden van
zijn 'religie' door men sen als
obsceen werden ervaren of, door bun
mogelijke consequenties werden dood-
gezwegen of belachelijk gemaakt*
Hij reageerde daar ongeveer netzo
op als Wilhelm Reich. Iedereen die
niet voor hem was, was tegen hem.

.^
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Mensen die het niet met hem eens
waren, die in zijn ogen niet eens
de moeite namen om over zijn ideeen
na te denken, waren zvakkelingen

,

'One cannot initiate imbeciles.'
Hij probeerde in sijn eigen ogen
mensen tot een punt te brengen waar-
op ze zich realiseerden wat ze in

het diepst van hun vezen wilden,
probeerde hen als het ware tot
^loei' te brengen. Helaas was zijn
keuze vat betreft zijn volgelingen
niet altijd even gelukkig. Een
aantal van hen was voorgoed 'ge-
knakt ' toen ze hem als geestelijk
leider a£w-ezen, een lot wat vooral
veel vrouwen trof met wie hij een
verhouding had gehad.

1

I have a fatal weakness for belie-
ving te best about everybody- In

face of the plainest evidence, I

cannot believe in the existence of

dishonesty and malice, and I always
try to build with rotten material.
I always imagine that I have merely
to point out an error for it to be

energetically eliminated and I am
constant lost in mild surprise when
the inevitable occurs. 1

(Confessions) -2-

Zoals al gezegd : Crowley heeft veel,
heel veel geschreven, Een deel ervan
verscheen tijdens zijn leven, andere
onderdelen worden nog steeds gepubli-
ceerd* Onbekend is hoeveel verk er
nog hij diverse bibliofiele verzame-
laars thuis ligt, Veel van vat er
nu verschijnt is trouvens onderdeel
in een strijd die gaande is tussen
twee partijen. De ene partij bevindt
zich in Engeland en bestaat met name
uit Crowley-biograaf Syraonds en En-
gels O.T.O.-hoofd en schrijver Ken-
neth Grantl de andere partij bevindt
zich in de V.S. en bestaat uit le-
den van de Araerikaanse 0."I\0. en
volgelingen van Israel Regardie (in

januari '85 overleden) , zoals Gerald
Suster

.

Behalve het tvistpunt wat nu de 'ech-

te
1

O.T.O. is, is er ook tussen
Symonds en Regardie in het verleden
allerlei onvriendelijks gepasseerd.
Beide groepen geven dus boeken van
Crowley uit met eigen aantekeningen
en beweren van elkaar dat ze de
T

echte' Crowley niet begrijpen.
Nadeel voor de lezer hierbij is dat
hij sons allerlei onvriendelijks
leest over andere boeken en uitgaven

die hij of zij niet kent. Erger nog:

Hij of zij wordt op deze manier in

wezen het bos ingestuurd, omdat er

uit alle boeken van Crowley

iets te halen valt. Ee makers van

dit speciale aan Crowley gewijde
nurnmer van ABRAHADABRA hebben juist

dat doel voor ogen : informatie
geven.

Vij hopen daarin te zijn geslaagd.

Ruud Vermeer

noten :

-1- The Confessions of Aleister

Crowley London, 1979, p. 539.
-2- Idem, p. 324.

Een volledige lijst van de voor

deze Crowley-speclal geraadpleeg-

de boeken staat achterin dit blad

.



'A Boyhood Hell'

Over de eerste levensjaren van
Aleister Crowley hebben we alleen de
bronnen die hijzelf schreef. De twee
belangrijkste zijn 'The Confessions'
en de inleiding tot 'The World's
Tragedy 1

. Verder zijn ve eigenlijk
gedwongen om dingen af te leiden,
dat wil zeggen dat ve zijn latere
leven kunnen naspeuren op zoek naar
(voornameli jk onderbevuste) reakties
op zijn jeugd. Veel biografen zijn
2-0 bezig en sommigen psycho-analyse-
ren er daarbij lustig op los. Op
zich is Crowley natuurlijk een prach-
tig doelwit voor dit soort lieden.
Daar raoet dan overigens wel de kant-
tekenlng bij geplaatst wo r den dat
Crowley zelf op de hoogte was van de
Freudiaanse theorieen. Veel van vat
hij later schreef over zijn opvoe-
ding heeft een soort dubbele bodem,
Mijn doel hier is echter o:n te pro-
beren zoveel mogelijk met de feiten
bezig te zijn. De feiten zoals Crow-
ley die heeft willen beschrijven en
die door andere getuigenissen van
tijdgenoten worden bevestigd.

Voor ons, veelal mensen die hun op-
voeding minstens honderd jaar na die
van Crowley hebben gehad, is het
bijzonder moeilijk voor te stellen
hoe een opvoeding in het Victoriaan-
se Engeland, in de tweede helft van
de negentiende eeuw er ait zag.

Het gezin Crowley behoorde bij de

gegoede middenstand. Zijn vader,
Edward Crovley was een bierbrouwer.
Bovendien behoorden zijn ouders
bij een strenge religieuse secte
de 'Plymouth Brethren '

.

Zij varen niet echt onaardig lijkt
het, alleen dat geloof van hen,

maakte hen totaal ongeschikt om kin-
deren op te voeden. Door hun geloof

stonden zij in een speciaal contact
met God en dat wilden zij ook zo
voor hun kinderen. De kleine 'Alick',
zoals hij tot zijn afschuw werd ge-
noemd , moest minstens net zo christe-
li jk word en. Van jongst af werd hij
voorgelezen uit de bijbel. Het was
het woord van God en moest zo let-
terlijk mogelijk worden genomen als
de waarheid. Hoewel Crovley later
qua gedrag nu niet bepaald 'christe-
lijk' kon worden genoemd, kon hij

H
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beter de weg in de bijbel vinden dan
menig bijbelvorser,
Gaandeweg kreeg hlj als jongen steeds
meer sen hekel aan hen die hem dat
keurslijf wilder, aamneten . Hij kreeg
geen normaal antwoord op kinderlijke
vragen. Hidden in dat Victoriaanse
tijdperk was het verboden on te vra-
gen naar zaken aangaande het mense-
lijk lichaam. Op een dag zei hij iets
tegen zijn moeder die reageerde met
een vreemde anatomische vaststelling :

"Dames hebben geen benen. TT Kort
daarop waren er vrouwelijke geloofs-
genoten op bezoek, Aan de eettafel
gezeten, verdween hij onapgemerkt
van zijn stoel. Teen men hem even
later wilde gaan zoeken klank er
een stemmetje van onder de tafel :

TMamma ! Zuster Susan en zuster Emma
zijn geen dames I"

Oak op vragen over godsdienst kreeg
hij geen normaal antwoord. Set zoals
veel andere christelijk opgevoede
kinderen vond hij het kruisigingsver-
haal niet kloppen. Als de kruisiging
op een vrijdag wordt gevierd en de
vederopstanding op zon&ag, hoe kan
men het dan hebben over drie dagen
en nachten ertussen ?

Zijn moeder was het die hem volgens
eigen zeggen voor bet eerst een
Beest noemde, en met zo'n godsdien-
stige achtergrond was het geen
wonder dat hij dat associeerde met
het Beest nit de Qpenbaringen van
Johannes,
Over 2ijn vader heeft hij eigenlijk
maar weinig geschreven. En in het
weinig wat hij over de man schreef
klinkt vooral respect door, geen
liefde. Edward Crowley stierf toen
zijn zoon elf jaar was aan tangkan-
ker

.

De begrafenis van zijn vader leidde
een nieuve periode in zijn leven in.
Hij werd daarna mede-opgevoed door
een oom, de broer van zijn moeder,
Tom Bishop. Het was demand die ervan
overtuigd was dat Cod de suit en de
kleur van het zondagse pak betrok
bij zijn oordeel over je. Geloof was
alles, verken was minder belangri jk

;

een uitspraak die veel zei over de
sociale klasse waartoe men beboorde.
Het is deze aanmoediging tot een
a-sociaal te noemen gedrag wat zowel
de kraeht als de zwakte van een secte
kan zijn.

Na de opvoeding thuis moest de jonge
Crowley aok nog naar de meest afschu-
welijk orthodox-christelijk kostscho-

CROWLEY AT 14

The schoolbov in hell

len , Een van de 'Hoofdmeesters ' bij—

voorbeeld had bij par 1 erne ntsverkie-
zingen de namen van de kandidaten
doorgestreept en 'I vote for Jesus'
op zijn stembiljet geschreven, en

hij stelde dit blijkbaar als voor-
beeld voor zijn leerlingen. Deze
laatsten werden bij voortduring te-
gen elkaar opgezet om elkaar te be-
scbuldigen van allerlei 'ongodsdien-
stige' handelingen. Zo werd Crowley
door een van zijn meds-leerlingen
vals beschuldigd en zonder te weten
wat de beschuldiging was veroordeeld
en bestraft. Men was van nening dat

het leven op aarde een beproeving
was en dat de grootste genade was
om

T

te gaan met God'. Dat betekende
dat het een verlcssing was om te

sterven en deze ellendige wereld,
vol zonde en verleiding te kunnen
verlaten.
De kostscholeii in Engeland waren
in die tijd berucht vanwege het
sadisme en de hora.osexualiteit die
er veelvuldig voorkwamen, Er
waren verschillende schandalen
die echter allemaal in de doofpot
werden gestopt.

J



In zijn Confessions' stelde Crow-
ley dat religie 'in' was in die
dagen. Het leek alsof koningin
Victoria nooit zou sterven. Zij re-
geerde van 1837 tot 1901. De we-
reld leek in zekere zin stil te
staan. En men krljgt oak niet de
indruk dat christelijke sectes,
zoals de 'Plymouth Brethren 1

,

zich veel gelegen lieten aan
politieke zaken, oorlogen in het
buitenland of wat dan ook-
Crowley's verwijdering van het
Christendom ging saraen met een
steeds toenemende hekel aan zijn
familie en aan de scholen waar hij
op zat. Hij haatte, zoals hij zelf
zei, niet God of Jezus zelf, maar de
God en de Jezus van degenen die hij
haatte. Pas toen hij tot de overtui-
ging kwam dat de bijbel de theologie
van dat soort ' praktiserende T mensen
steunde, viel hij ook de bijbel zelf
aan.
Door zijn opvoeding bleef hij, naar
eigen zeggen, zo achterlijk dat hij
op zijn fwaalfde nog totaal geen be-
nul had van sexualiteit. Zijn gezond-
heid ging 'dankzij' de kostscholen
20 achteruit dat hij vaak prive-les-
sen kreeg- Pas op latere scholen, en
met meer persoonlijke vrijheid, kreeg
hij de kans om sexuele ervaringen op
te doen, Hij was toen veertien jaar
en oud genoeg om zelf te bepalen
wat hij wel en niet kon lezen, Toen
hij jonger was, was het hem bijvoor-
beeld verboden om david Copperfield
van Charles Dickens te lezen, Dit
vanwege 'Little Em'ly'. Emily was
ook de naam van zijn moeder, Zij was
bang dat hij haar na lezing van het
boek niet meer zou respetteren

,

Ergens in die periode, zo rond zijn
veertiende , moet ook het begin heb-
ben gelegen van zijn daadwerkelijke
geestelijke indentificatie met het
'Beest' oftewel 'Satan 1

. Telkens
weer bleek dat de duivel en het dui-
velse in wezen zijn opstand tegen
het gezag symboliseerden. Alles leek
beter dan een God en de christenen
die valging opriepen door het veel
te nauwe keurslijf waar in alles ge-
propt moest -warden.

Meer en meer begon hij sich te in-
teresseren in de vereld om zich heen.
Al vanaf zijn jongensjaren was hij
geboeid door het bergbeklimmen. Eerst
deed hij dat in Wales en Schotland

.

Maar later mocht hij, weliswaar nog
onder begeleiding naar Zwitserland.
De Engelsen gaven in die jaren de
eerste impulsen tot vat later een
mode zou worden t bergsporten.
In 1895, toen hij blijkbaar oud ge-
noeg was, mocht hij voor het eerst
alleen weg. Hij ging op vakantie in
de Zwitserse Alpen. Het bleek het
begin te zijn van zijn ongebonden,
vrije leven.
Dat leven kwam in een stroomversnel—
ling toen hij zich in datzelfde jaar
inschreef, als student, aan het Cam-
bridge Trinity College.

In Cambridge.

Crowley als student bleek geen sue-
ces. Na drie jaar verliet hij de plek
zonder ergens in afgestudeerd te zijn.
Wat hij er wel deed kan onder andere
afgeleid worden uit het feit dat hij
alleen al in 1898 maar liefst vijf
dichtbundels publiceerde.

Zijn debuut was 'Aceldama, a place
to bury strangers in', onder het
pseudoniem ' a Gentleman of the Uni-
versity of Cambridge 1

. Het maakte al
meteen duidelijk waar hij zijn in-
spiratie uit putte. 'Akeldama' komt
uit de Bijbel (Handelingen 1:19) en

betekent ^loedgrond* of 'bloedakker '

.

Het was de plaats waar Judas werd be-
graven na zijn zelfmoord uit be-
rouw over het verraden van Jezus.
Het was de invloed van de cultuur
waar Crowley in Cambridge mee in aan-
raking kwam. De jaren negentig van
de negentiende eeuw zagen het top-
punt en de ondergang van de Mecaden-
te beweging 1 in de roem en de val
van Oscar Wilde. In 1S95 begonnen de
processen die Vilde in de gevange-
nis zouden doen belanden.
Van grote en direct aanwijsbare in-
vloed op het vroege werk van Crow-
ley zijn de gedichten van Algernon
Charles Swinburne (1837-1909), Voor-
al diens 'Poems and Ballads 1

(1866)
hadden het Engelse Victoriaanse pu-
bliek geschokt met gedichten over
hermafrodieten. lesbiennes , sadisme
en wellust. Swinburne was bevriend
met de schilder-dichter Dante Gabriel
Rossetti en met andere figuren uit
de beweging van de Pre-Raphaelieten.
Zijn inspiratiebronnen waren figuren
zoals De Sade en Baudelaire en ande-
re Franse decadente en symbolis-
tische schrijvers, Via Swinburne
beinvloedden zij ook de jonge Crowley.



Vooral de benadrukking van het recht
van de sterke en de ontkenning van

de waarden van het Christendom bij
De Sade en de cultus rond Lucifer-
Satan als sen romantische anti-beld
trokken Crowley sterk aan.
Het leek er trouwens veel op alsof
hij zich moedwillig in die traditie
wilde plaatsen, In het 'voorwoord'
tot het gedicht T Aceldama' plaatste
bij esii fragment van Swinburne, de

'Gentleman of the University of
Cambridge' was een verwijzing naar
Shelley, die had geschreven onder
het pseudoniem van 'a gentleman of

the University of Oxford', Daarnaast
noemde hij in het gedicht de namen
van Robert Browning, Tennyson en
Aubrey Beardsley,

'Aubrey attained in sleep when he dreamt this
Wonderful dream of women T tender child
And harlot, naked all, in thousands piled

On one hot writhing heap, his shameful kiss
To shudder through them, with lithe limbs defiled

To wade, to dip
Down through the mass, caressed by every purple lip

Ook in 1898 publiceerde hij 'White
Stains', een bundel 'pornografische 1

gedichten. Het was een anonieme uit-
gave, hoewel het werd toegeschreven
aan george Archibald Bishop, 'A Neu-
ropath of the Second Empire', een
steek naar zijn oom/opvoeder Tom Bond
Bishop. 'Een noot van de uitgevers'
stelde : 'The Editor hopes that mental
Pathologists, for whose eyes alone
this treatise is destined will spare
no precautions to prevent it falling
into other hands', Er werden maar
100 exemplaren van gedrukt. Daarvan
werden de meesten in 1924 door de
Engelse douane in beslag genomen en
vernietigd. Een lot wat overigens
ook andere 'pornografische' werken
van Crowley trof.

'White Stains' paste in een misschien
wel typisch Engelse traditie van het
publiceren van erotica/pornografie.
Vooral in het Victoriaanse tijdperk
was de productie en verspreiding er-
van enorm gestegen. Veel ervan, en
dat geldt ook voor een groot deel
van 'White Stains' werd in een zoge-
naarad medisch-moralistisch jasje ge^
stoken waardoor het een heel scala
aan sexuele handelingen kon beschrij-
ven onder het mom van opvoedkundig
bezig te zijn. Een manier van doen
die overigens tot aan de dag van van-
daag wordt voortgezet.

Crowley self had zijn eerste homo-
sexu-ele relatie met Herbert Charles
Follitt (1871-1942), die het liefst
Jerome genoemd wilde warden, Hij

was anateur-danser , met een voorkeur
voor vrouwelijke rollen . Hij had als
artiestennaam Diane de Kougy (een
verwijzing naar de beroemde Franse
courtisane Liane de Pougy) en model-
leerde zijn optreden naar het voor-
beeld van de avant-garde danseres
Loie Fuller, die in haar optredens
experimenteerde met belichting.
Pollitt was al afgestudeerd raaar

bleef in Cambridge vonen om, zoals
boze tongen beweerden T jonge studen-
ten te verleiden. De verhouding met
Crowley duurde overigens niet lang.
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De twee kregen ruzie, waarover is on-
duidelijk. In 'Mysteries : Lyrical
and Dramatic' (ook al van 1898) staat
een sonnet, blijkbaar tot Pollitt
gericht wat zo begint r

'Self-damned, the leprous moisture
of thy veins sickens the sunshine,

Duidelijk is dat Crowley, zich defi-
nitief bevrijd voelend van enig ou-
derlijk of ander gezag T zich op de
wereld stortte en zijn studie eigen-
lijk gebruikte om overal kennis van
te nemen.

nen zijn van zo'n genootschap. Het
geluk is met hem. In de zomer van
het jaar ontruoet hij op vakantie in

Zwitserland iemand die hen in con-
tact bracht met een inagische orde
in Engeland '. The Golden Dawn,

Het occultisme,

Er waren in die jaren twee belangrij-
ke gebeurtenissen die bepalend ble-
ken te zijn voor zijn interesse in
occulte zaken. Het waren momenten
waarvan hij zelf zei dat zijn leven
als het ware een bepaalde richting
op werd 'geduvd 1

. Veel occultisten
hebben verteld zelf dit soort
ervaringen te hebben gehad. Vat
nu precies de essentie van zo'n er-
varing was, kon men vaak niet onder
voorden brengen . Men heeft het over
een r ontwaken f

?
over een ander, ho-

ger, bewustzijn. Bij Crowley had dat
'ontwaken' te maken met een besef
van de vergankeli jkheid van de mens
en de wereld . Hij reageerde er op

door afstand te nemen van de mate-
riele wereld en te proberen contact
te krijgen met de geestelijke wereld.
Voor hem was het duidelijk dat er
achter de wereld van uiterlijke ver-
schijningsvormen een andere 'bete-
kenisvollere' wereld zou moesten zit-
ten. In die andere, voqr onze nor-
male zintuigen, onzichtbare wereld
leefden de wezens die wij engelen
en demonen noemen. Crowley ging op
zoek naar middelen om met die wezens
in contact te komen. Een van de
boeken die hij 1 onderweg' tegen kwain

vas "The Book of Black Magic and
Facts 1 van A.E. Waite. Hierin ver-
wees deze naar een T Verborgen Kerk 1

met verborgen heiligdommen waarin
de werkelijke raysterieen van inwij-
ding werden geleerd. Crowley schreef
naar Waite en kreeg een vriendelijk
briefje terug wat verwees naar 'The
Cloud upon the Sanctuary' van Von
Eckartshausen , In het voDrjaar van
1898 las hij dat boek. Onder de in-
druk ervan ging hij op zoek naar
mensen die eventueel lid zouden kun-
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1. Ben korte geschiedenis .

Hst is ondoenlijk en ook niet de be-
doeling om hier de hele geschiedenis
van ontstaan en ondergang van de

Golden Dawn te beschrijven. Vat hier-

onder wel volgt is een korte beschrij-
ving van de geschiedenis van de orde
met de nadruk op de invloed die zij

heeft gehad op leven en werken van

Crowley.
Eigenlijk moeten ve de draad van ons

verhaal oppikken aanhet begin van de

negentiende eeuw, met de heropleving
van de interesse in het occultisms.
Anders dan in de 16e en 17e eeuw was

het occultisme niet meer verveven met
de wetenschap van die tijd. Be impuls
voor de interesse kwam in toenemende
mate vanuit de vereld van kunst en

literatuur. Dichters en schrijvers,
schilders en andere kunstenaars von-
den inspiratie in het occultisme, in

de wereld van geesten en (zvarte) ma-
gle.

'De enige en opperste wellust
van de liefde schuilt in de
zekerheid van het kvaaddoen.'

(Baudelaire)

Van 1857 T het jaar van de publicatie
van 'Les Fleurs du Mai', tot aan 1891,
het jaar waarin 1 La-Bas' van J.K.
Huysraans verschijnt (waarin de be-
schrijving van een 'zwarte mis" voor-
korat) , wordt de interesse voor de

wereld van de magie voornameliik ge-
voed vanuit Frankrijk. Zoals Baude-
laire met name Swinburne beinvloedt,
zo beinvloedt de Franse magier
Eliphas Levi de Engelse occultisten.
Daarnaast onstaat er een tweede stro-
ming die zich vol overgave verpt op

de werken van de oosterse raystiek,

Hierin loopt Engeland voorop, mede
doordat mensen dankzij het enorme
koloniale bezit in aanraking komen
met vele culturen en andere gewoon-
ten.
Het Theosofisch Genootschap, opgerichc
in 1875, Crowley's geboortejaar , is

het eerste om een poging te doen on

de oosterse en westerse tradities in

nagie en mystiek, met elkaar in over-
eenstemming te brengen.

Over het ontstaan van de Golden Dawn

bestaan verschil lends verhalen. De
"meest gangbare versie volgt hier.



In de jaren T S0 van de negentiende
eeuw werd er door een dominee, Wood-
ford genaamd, een cijferraanuscript
ontdekt. Deze Woodford, een Vrijmet-
selaar, gaf het in 1887 aan Dr. Wil-
liam Wynn Westcott, een voornaara lid
van de Vrijmetselaar-achtige orde
'Societas Rocecrusiana in Anglia

'

,

Deze Westcott, in het dagelijks leven
begrafenisondernemer , ontcijferde
het manuscript^ wat geschreven bleek
in een door zestiende eeuwse alcheuiis-
ten ontvorpen geheimschrift . Voor de
dag kvaju, onder andere, een adres van
ene T Fraulein Anna Sprengel 1

, een
'Rozenkruizer-adept

' , hoofd van de
'Licht Liebe Leben Tempel f in
Nuremberg.
Westcott schreef naar deze Anna
Sprengel. Het resultaat van hun cor-
respondence was de toestemming aan
Westcott om een soortgelijke orde
in Engeland op te richten. In de
herfst van 1887 werd de 'Isis-Urania
Temple of the Hermetic Students
of the Golden Dawn 1 opgericht met
Westcott, Samuel Liddel Mathers en
ene Dr. William Robert Woodman al.s

leiders

.

Het ging in het begin heel goed met
het genootschap. In 1890 echter stierf
Anna Sprengel en daarna kvam er geen
hulp of leiding ineer uit Duitsland.
De Golden Dawn, of liever Mathers en
Westcott (Woodman was ook in 1890
overleden) moesten het nu zelf maar
allemaal uitaoeken

.

Anna Sprengel was het contact van de
orde met 'bogere wesens r

, die de ei-
genlijke leiding van de orde hadden,
geweest. Deze 'wezens' werden 'Gehei-
me Meesters' genoemd . Met deze term
warden Cook nu nog in allerlei occul-
te genootschappen) over het algemeen
menselijke wezens net goddelijke ei-
genschappen bedoeld. Het beginsel van
'Meesters' die bijvoorbeeld vanuit
grotten in Tibet , of een verborgen
stad in de Gabi-woestijn, de wereld
besturen, kwara uit oude oosterse,
met name Indiase

1 tradities. Deze
waren door Madame Blavatsky en haar
Theosofische Genootschap bekend ge-
worden onder de naam 'Verborgen Mees-
ters'. Een van de veronderstelde
eigenschappen van deze 'Meesters' Is
dat zij op astraal niveau contact
2oeken met bepaalde mensen, 'uitver-

^
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korenen
'

, bi jvoorbeeld leden van

magische ordes.
Het gevolg van Sprengels doad is dat

de leden van de Golden Dawn nu zelf
contact inoesten leggen ntet die 'Mees-

ters r

. En dit leek bet punt te gaan
warden waarop de orde zou raislukken.

Op de valreep was het echter Mathers
die het contact met de wezens wist
te bewerkstelligen. Samen met zijn
vrouv, die helderziend was, kwam hi

j

drie 'Geheime Meesters 1

tegen in

Parijs, in het Bois de Boulogne.
Mathers gebruikte dit contact in de

jaren erna in toenemende mate cm

zijn machtspositie binnen de orde te
versterken. Hij werd in feite een
soort alleenheerser binnen de orde.

'The Hermetic Order of the Golden
Dawn ' ., om nu eens een keer de offi-
ciele naam te gebruiken , was opge-
bouwd volgens het hierarchische sche-
ma van de Qabalahbooni.
De eerste en in het openbaar optre-
dende orde heette 'The Golden Dawn
in the Outer' en had vijf graden :

0°= Neophyte
1°-10 Zelator
2°= 9 Theoricus
3°= 8 Fractious
4=7 Philosophicus

!\'a deze eerste groep kwam er als
het ware een soort tussenstation of
wachtkamer om te beoordelen of de
kandidaat geschikt was om opgenomen
te worden in de tweede orde,
Deze tweede, geheime, orde was 'The
Inner Order of the Rose of Ruby and
the Cross of Gold', Daar waren drie
graden :

5=6 Adeptus Minor
6=5 Adeptus Major
7 = 4 Adeptus Exemptus

Zoals de naam al suggereert en de

rituelen bewijzen liet men zich bij
het oprichten van de. = tweede orde
inspireren door de Christian "Rosen-

kreutz legende

.

Er was ook nog een derde orde. Daar
waren de 'Geheime Meesters', die
leefden in de astrale wereld. Ook
daar waren drie graden :

6°= 3 Magister templi
9°= 2 Magus

10 = 1 Ipsissimus

14



In de tweede werd magie geleerd en
beoefend. En het was juist voor het
oprlchten van die orde dat het con-
tact met de 'Geheime *3eesters ' nodig
was

.

In de eerste jaren van haar bestaan
breidde de orde zich snel uit . Algauw
varen er meerdere tempels in Engeland
en zelfs een in Parijs, Onder haar
leden trof men over het algemeen men-
sen uit hogere middenklasse aan*
Middenstanders, dokters, ambtenaren
en hun vrouwen werden lid, maar ook
schrijvers en dichters zoals William
Butler Yeats, Arthur Machen en Alger-
non Blackwood.
Er varen echter maar weinig raensen

die hun bekendheid (of beruchtheid)
zouden ontlenen aan de Golden Davn

,

Arthur Edward Vaite , bij de meeste
lezers vellicht het meest bekend
als bedenker van het bekendste
spel Tarotkaarten t was al geinte-
resseerd in occultisme toen hij
lid werd. Hetzelfde gold ook voor
W.B.Yeats. Maar hoe zat het nu met
Aleister Crowley ?

2_. Crowley's carriers in de Golden
Davn

._

In november 1893 werd Aleister
Crowley lid van de Golden Dawn. Als
neophyte nam hij.de magische naam
van 'Ferdurabo 1 aan. 'Ik zal volhou-
den tot aan het einde 1

is het motto
vat hij zijn verdere leven lang in
ere heeft willen houden. Hij nam de
orde heel serieus en was behoorlijk
teleurgesteld toen hij zag hoe ge-
woon alles was. Toch zette hij zich
aan de taak om zoveel mogelijk te
leren. De Golden Dawn liet hem ken-
nis maken met alle toen in gebruik
zijnde facetten van Tarot, Qabalah
en magie. En vooral het laatste moet
toch wel indruk hebben gemaakt.
Veel van wat schrijvers over magie en
occultisme in deze eeuw hebben ge-
schreven over rituelen was regelrecht
afkomstig uit de nalatenschap van
de Golden Dawn. En ondanks zijn
scepsis aan het begin van zijn T car-
riere T was Crowley er behoorlijk van
onder de indruk. Pas jaren later,
onder invloed van zijn ontdekking van
de O.T.O. (Ordo Templi Orientis)
en sex-magie, werd zijn beboefte aan
ceremoniele magie een stuk minder.
Hij was een heel ijverig leerling
en doorliep dan ook met groot gemak

de eerste graden. Toch was er behalve
deze prijzenswaardige vooruitgang
meer aan de hand, want eind 1S99 werd
aan Crowley de toegang tot de tweede
orde ontzegd, Naast de niet te ontken-
nen mogelijkheid dat Crowley zelf
aanstoot zou kunnen hebben gegeven,
is het echter ook mogelijk dat diens
vriendschap met Samuel Liddel Mathers,
die zich intussen McGregor Mathers
had genoemd en permanent in Parijs
woonde, de reden zou kunnen zijn ge-
weest. De Londense tak van de orde
ergerde zich meer en meer aan het
autoritalre optreden van hun leider

.

Op 16 januari 1900 werd Crowley, door
Mathers zelf, in Parijs, ingewijd in
de tweede orde. Tot zijn verbazing,
en ongetwijfeld ook voede, ontdekte
hij twee raaanden later dat T Londen'
zijn toelating niet erkende. De ruzie
tussen Mathers en de I sis-Urania
tempel in Londen, de laatste onder
leiding van W.B.Yeats, nam steeds
groteskere vormen aan. Begin april
probeert Crowley als afgezant van
Mathers de tempel in Londen in han-
den te krijgen. Het vervolg op deze
actie duurde een maand en eindigde
in een mislukking voor Crowley/Mathers*
Het betekende het einde van de Gol-
den Dawn als eenheid . Restgroeperin-
gen en afsplitsingen ervan bleven be-
staan, zelfs tot aan de dag van van-

Voor Crowley is de orde nogmaals, van
groot belang geweest. In zijn lite-
raire werk was dat het meest direct
te merken. In allerlei gedichten en
toneelstukken zitten verwijzingen
naar hetgeen hij in de orde leerde
over alchemie, astrologie, qabalah
en magie .

De Golden Dawn is wellicht ook ver-
antwoordelijk geweest voor de enorme
aantrekkingskracht die het oude
Egypte op hem uitoefende. Dat gold
dan natuurlijk met name voor de

Egyptische godenwereld. Uit dit al-
les zou tenslotte ook ziin eigen
'evangelie', 'The Book of the Law'
voortkomen

,

^
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Moot :

Over de geschiedenis van de Gal
Dawn en haar leden zijn veel bo

ken geschreven. De meest toegan
lijke boeken zijn :

E. Howe, The Magicians of the G
den Dawn, Weiser, New York, 19

R.A. Gilbert, The Golden Dawn,
light of the Magicians, Aquaria
Press, Vellingborough, Korthharr.

shire, 1983;
F. King, Ritual Magic in Englan
Sa, London, 1970;

F. King a I Sutherland, The Keb
of Magic, Corgi, London, 1932.

Ket boek net alls Golden Dawn r

elen is :

Israel Regardie, The Golden Daw
An Account of the Teachings, Ri

and Ceremonies of the Order of
The Golden Davn.
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8;
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THE BOOK OF THE LAW
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REI2EN

Als we het leven van Aleister Crow-
ley als het ware in vogelvlucht
bekijken, is het duidelijk dat we

te raaken hebben wet een bijzonder
rusteloos r.ens.

Toen hij in 1900 genoeg bad van het
gekrakeel rond en in de 'Golden Dawn 1

vertrok hij naar Mexico om daar ber-
gen te gaan beklijtunen net zijn vriend
Oscar Eckenstein en om wat nagie te

beoefenen. In het jaar erna trok hij
via Havai naar Japan, om vandaar
naar Ceylon af te reizen om daar
een oude Golden Dawn vriend, Allan
Bennett, op te zoeken , Deze was
bezig on een boeddhistische monnik
te worden. Samen met Bennett deed
Crowley aan yoga.
In juni 1902 deed hij raee om de op
een na hoogste berg ter wereld, de

K2, of Chogo Ri, te bekliraraen. Door
verschillende oorzaken mislukte de-
ze poging. Pas in oktober van dat
jaar keerde hij veer terug naar Eu-
ropa .

In 1903 reisde hij in het begin been
en veer tussen Londen, Parijs en
zijn huis. in Schotland, Boleskine.

Door zijn vriend Gerald Kelly werd
hij in augustus van dat jaar ge-
vraagd om mee te helpen een familie-
probleem op te lossen* Gerald j

s zus-
ter Rose raoest aan banden worden ge-
legd. Ze was weduve, maar speel.de
volgens de familie met wat al te
veel enthousiasme de rol van ' lusti-
ge Vitwe 1

. Crowley loste impulsief
het probleem op door halsoverkop
met haar te trouven. Het had tot
gevolg dat de vriendschap tussen
Gerald en Aleister tijdelijk wat
bekoelde,
Vlak erna kreeg Crowley's rusteloos-
heid blijkbaar weer de overhand.
Het echtpaar ging op huvelijksreis.
Via Farijs en Marseille kwamen ze
in Cairo terecht vaar Aleister
Rose vilde imponeren door een ritu-
eel op te voeren in de koningskaraer
van de Grote Pyramide. Daarna reis-
den ze door naar Ceylon, Daar ont-
dekte Rose in januari dat ze zwan-
ger was. Ze besloten terug te gaan
naar Engeland. Onderweg wilden ze
nog een keer stoppen in Cairo, als

I
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Vj een soort tussenstation

.

Op maandag 8 februari landden ze in
Port Said. De volgende dag gingen
ze naar Cairo. Crowley had er regel-
matig plezier in om zich voor te
doen als een ander, belangvekkend t

personage. Zo ook nu. Hij vermoinde
zich als een Ferzische prins, Chioa
Khan genaamd, die vergezeld ging
van zijn raooie Engelse vrouw. Hij
bleef hierbij trouw aan zijn eigen
'mythe', want Chioa, spreek uit
Hiwa, betekent 'Beest' in het He-
breeuws. Samen met Rose, die hij
voor de gelegenheid Ouarda (wat
'roos' in het Arabiscfa betekent)
had genoeind , trok hij zo door de

stad en het land.
Pas op voensdag 16 maart kwamen
ze weer in Cairo aan. Alveer blijk-
baar om Rose te vermaken besloot
hij om haar 'sylphs 1 (=lucbtgees-
ten.) te laten zien. Hij verricbtte
hiervoor de juiste handelingen,
maar tot zijn teleurstelling kon
Rose niets zien. Er was echter
gek genoeg wel een ander effect.
Rose geraakte in een soort trance-
achtige toestand en sprak op een
droraerige, maar zeer intense manier :

"Ze vachten op je.
11 De dag erop

herhaalden zich dezelfde gebeurtenis-
sen. Rose raakte veer in een soort
trance. "Ze vachten op je." Nu voeg-
de ze eraan toe : "Het gaat allemaal
over een kind. 11 en "Alles Osiris.

11
.

HORUS

Op 18 maart noteerde Crowley in zijn
dagboek : 'Revealed that the waiter
was Horns, whom I had offended and
ought to invoke. 1

Hij vroeg zich
af wat het precies kon betekenen.
Mathers, de leider van de Golden
Dawn, was in Crowley's ogen onder
andere in moellijkheden geraakt door

rf een te grote toewijding aan Mars,
die een aspect van de persoonlijk-
heid van Horus vertegenwoordigt

.

Om Rose te testen , liet hij haar
Horus identificeren. Tot zijn ver-
bazing, want zij beaat geen enkele
kennis over de Egyptische godsdienst,
lukte het haar. In het Boulak
museum (wat tegenwoordig niet meer
bestaat. Alles wat er stond, staat
nu in het nationale Museum van
Ca3.ro) identif iceerde zlj de God
met wis ze in contact stond aan de

hand van een stele, gewijd aan

Ra-Horakthy (=Ra-Hoor-Khuit , de ver-
persoonlijking van het Mars-aspect
van Horns). Het museumnurcuner van de
stele was 666, .

.

Crowley moest zich nu wel gewonnen
geven en op 19 rnaart riep hij , op
aanvijzingen van Rose, Horus op.
Het bleek een verbazingvekkend suc-
ces. Hem verd medegedeeld dat er
een nieuw tijdperk was aangebroken.
Hij kreeg de opdracht een verbinding
te vormen tussen de 'solar-spiritual
force 1

en de mensheid.
Crowley interpreteerde dit als een
teken dat de 'Geheime Meesters' van
de Derde Orde van de Golden Dawn
hem een boodschapper hadden ge-
stuurd om hem de positie te geven
die Mathers had verspeeld.
Het leek de dagen erna.alsof het
effect van de boodschap vegebde. Hij
probeerde er achter te komen wat de

stele precies in hield en liet de

inscripties vertalen in het Frans
door de assistent-curator van het
museum. Daarna maakte hij er zelf
poetische parafrases van.

Toen echter kreeg hij van Rose, die
nu eigenlijk zijn ' zieneres',. zijn.

medium was geworden, de opdracht oni

op 8,9 en 10 april precies om 12 uur
's middags, in de kamer te gaan Bit-
ten waar tot nu toe alles was gebeurd

,

Hij nicest alles opschrijven wat hij
hoorde en daarmee oni een uur precies
mee ophouden, Dat deed hij en in de-
ze drie uren verd en de drie delen
van 'The Book of the Law 1 gedicteerd.

AIVA55

Het wezen vat hem het b

de was een bovenraenseli

gentle, Aivass, of Aiwa
Volgens Crowley demonst
een vetenschap of voork
verder ging dan wat tot
voor niogelijk wgrd geho
self, tijdens zijn leve
terpretaties van het we
Aiwass. Hij dacht inder
dat het een van de 'Geh
van de Derde Orde van d

was, later dat het zijn
Guardian Angel 1

* zijn
was- Hij heeft ook alti
dat hij niet meer was d

die opschreef wat de au
hem dicteerde. Crowley

de zich met Ankh-Af-Na-
gene die de stele in he

oek dicteer-
jke intelli-
z , genaamd

.

reerde Aiwass

ennis die

dan toe
uden. Hij gaf

n r twee in-

zen van
daad eerst
eime Meesters

1

Golden Davn
igen T Holy

hogere zelf
T

jd beweerd
an de klerk
teur , Aiwass,
vereenzelvig-

Khonsu , de-
t Boulak
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Museum had beschreven. Deze schrij-
ver/klerk had geleefd ten tijde van
de 25e dynastie in het Egypte van

rond 700 voor Christus. Als bewijs
dat hij het niet zelf had geschre-
ven noerade Crowley het feit dat er

sen groot verschil was tussen het
verzorgde karakter van zijn eigen
verk en het nogal ' rommelige' ka-
rakter van 'The Book of the Law r

.

EEQI.ELV TIJDPERK

Het boek, of liever gezegd Aivass

,

kondigde een nieuw tijdperk aan :

Het Tijdperk van Horns. Afgelopen
was het met het Osiris-tijdperk,
het 'Tijdperk van de Stervende.

Godert
T

, zoals Osiris, Adonis,
Attis en Jezus. In het T Horus-
tijdperk' wordt Horus voorgesteld
als Heru-Ra-Ha, een tweeling-vorm
van Horus : Hoor-Pa-Kraat en
Ra-Hoor-Khuit . Zij symboliseren
respectievelijk 'Stilte 1

en
'Strijd'. Hoor-Pa-Kraat is de
Griekse God Harpotrates, Horus-
het-kind , afgebeeld als een kleine
jongen met de linkerwi jsvinger tus-
sen of tegen de lippen,
Eens in de 2000 jaar was er zo'n
verandering, Voor het tijdperk van
Osiris was er het tijdperk van Isis,
de moeder, geweest

•

Het nieuwe tijdperk, zo stelde Crow-
ley, zou allerlei 'kinderli jke ' ei-
genschappen en kenraerken hehben

.

Een absurde gevoeligheid voor pijn
in coirbinatie met een lijden aan
vreemde, betekenisloze angsten.
Kenmerken zouden verder zijn : ge-
wetenloosheid , wreedheid , hulpeloos-
heid t complete afhankeli jkheid , onre-
delijkheid en grote, vaak onwezenlij-
ke ambltles. Crowley vervees hierbij
later naar zaken als de twee wereld-
oorlogen, de Drooglegging in de V.S.,
de opkomst van communistne , fascisms
en nationaal-socialisme . Maar ook
andere maatschappelijke" zaken zoals
de populariteit van films, sporten
kleding, zag hij als zaken ora 'las-
tige kinderen' bezig te houden.
'Het Woord van de Wet is Thelema.'
Thelema is grieks voor 'wil' en
heeft de qabalistische getalswaarde
van 93, net als een ander grieks
woord 'Agape 1

, wat 'liefde' betekent.
Crowley maakte van Thelema een
nieuwe religie, een nieuwe kosmolo-
gie en een nieuwe filosofie met he-

le andere ethische waarden en. nor-
men . Van die verandering, zo zeggen
veel van zijn volgelingen, hebben
we al veel voorbeelden gezien, met
namen in de 'roeir.ruchte' jaren zes-

tig.

Ook de heerscbappij van Horus is

echter beperkt . Hij zal worden opge-
volgd door Maat, godin van de ge-
rechtigheid.

P0 WHAT THOU WILT

Zoals al gezegd, heeft het boek

drie delen. De inhoud ervan is voor
een groot deel gewijd aan voor—
schriften voor het aanbidden. van de

drie beschreven goddelijke figuren :

Nuith, de Egyptische hemelgodin,
meestal afgebeeld als een nathtelij-
ke hemelkcepel met alleen haar voe™

ten en handen op de aarde;
Hadith, als haar concrete en zicht-
bare, mannelijke tegenpool, meestal
afgebeeld als een gevleugelde globe
in het hart van Nuith;
Ra-Hoor-Khuit, de heerser over het

nieuwe tijdperk

.

Daarnaast staan er diverse profe-
tien in. Ra-Hoor-Khuit zegt over
zichzelf :.

T

I an the warrior Lord
of the Forties, the Eighties cower
before me, and are abased.' ('The

Book of the Law' 3:46). Ook staan
er de uitspraken in die keer op

keer in Crowley's latere geschrif-
ten terug koraen :

- 'Do what thou wilt shall be the
whole of the law.

'

;

- 'Love is the Law, Love under
Will

.

'

:

- 'Every nan and everv woman is a

Star.';
- 1 The word of Sin is restriction.'

Er stonden echter ook schokkende
dingen in. Ra-Hoor-Khuit zei van
zichzelf :

'I am in a secret fourfold word,

the blasphemy against all gods of

men.
Curse them ! Curse them ! Curse
them !

With my Hawk's head I peck at the
eyes of Jesus as he hangs upon the
cross.
I flap my wings in the face of

Mohammed $ blind him.

With my claws I tear out the
flesh of the Indian and the

Buddhist, Mongol and Din.

Sahlasti ! Ompehda ! I spit on
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Liber LXX VII

"the law of

the strong:

this is our I*w
and the joy

of the world."

AL 11. Zl

" Do what thou wilt shall be the whole of the law."
-ALL 40.

"thou haw no right but to do thy will. Do that, and no
other shall say nay."—AL /. 42-3.

** Every man and every woman u a star."—AL I, 3.

Therg is no god but man.

1. Man hat rhe right to live by bis own law-
Co live in the way that he wills to do

;

to work as he will:

to play as he will :

to rest as he will

:

to die when and how he will.

2. Man has the the right to eat what he will

:

to drink what he will

:

to dwell where be will

:

to move as he will on the face of the earth.

3. Man has the right to think what he will

:

to speak what be will:

to write what be will:

to draw, paint, carve, etch, mould, build as he will:
to dress as he will

.

4 Man has the right to love as he will :—
" take your fill and will of love as ye will,

when, where, and with whom ye will* —AL I. si.

5. Man has the right to kill those who would thwart
these rights.

" the slaves shall serve."—AL //. M.
" Love is the law, love under will."—AL /. 57.
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your crapulous creeds.
Let Mary inviolate be torn upon
wheels : for her sake let all chaste
women be utterly despised among
you I

' ('The Book of the Law',
3: 49 t/n 55),
Tens lotte staan er veel nogal
cryptische uitspraken In, bij-
voorbeeld : 'Aye ! Listen to
the numbers & the words : 4 6 3 S A

BK24ALGM0R3YZ24B9RP
S T V A L. What meaneth this, o

prophet ? Thou knowest not; nor
shalt thou know ever. There cometh
one to follow thee : he shall ex-
pund it.

1

('The Book of the Law',
2 :75,76). Crowley heeft veel gedaan
om de onduideli jkheden te verklaren.
Hi j was tenslotte de 'profeet 1 waar-
over in bovenstaand citaat wordt ge-
sproken. Begrijpelijk is ook dat
veel van Crowley's navolgers zicb op
deze en andere onduidelijkheden heb-
ben geworpen om zich zo de opvolger
van de ' profeet T

te noemen,

CQKSEQUENTIES

'The Book of the Law' was voor Crow-
ley de definitieve breuk met de Gol-
den Dawn. Bij zijn terugkeer in En-
geland stelde hi j Mathers ervan op
de hoogte dat hij, Crowley, nu door
de 'Geheirne Meesters ' was uitverko-
ren om te fungeren als het 2ichtba-
re hoofd van de orde. Mathers rea-
geerde door demonen uit 'The Book
of the Sacred Magic of Abra-Melin
the Mage' op Boleskine, het huis
van de Crowleys af te sturen. Crow-
ley antwoordde met het oproepen van
krachten uit T The Book of the Goetia
of Solomon the King', in dit geval
de 49 dienaren van Beelzebub. Deze
braken, volgens Crowley, de macht
van Mathers in de magische hierachie.
De laatste zou nog 13 jaar leven zon-
der nog belangrijk magisch werk te
doen of nog iets bijzonders te publi-
ceren. Hij zou alleen in 1910 Crow-
ley nog een proces aandoen our te
verhinderen dat deze allerlei Golden
Dawn rituelen in 'The Equinox' (het
blad wat Crowley in 1909 oprichtte)
zou publiceren . Tevergeefs.

In de eerste jaren na de ontvangst
van het werk, trok Crowley zich er
eigenlijk niet zoveel van aan . Na—
dat in juli 1904 Rose een dochter
had gebaard , vertrok hij in bet jaar
erop weer naar India ona daar in

augustus de op twee na hoogste berg
ter wereld , de Kangchenjunga , te be-
klimmen . Vol gaede moed gestart,
werd de onderneming helaas een
fiasco. Saraen met Rose en dochter
reisde hij in de maanden erna door
China. Tijdens deze tocht leek hij
voor het eerst geconfronteerd te
worden met de boodschap van T The
Book of the Law'. Hij verzette zich
er in feite tegen. Onder invloed
van zijn bezoek aan Allan Bennett
in 1901 was hij zelf steeds raeer de

Boeddhistische filosofie toege-
daan, Al het bestaan is een vorm
van lijden. In 'The Book of the
Law 1 werd het tegendeel beweerd :

'Remember all ye that existence is

pure joy; that all sorrows are but
shadows , they pass & are done ;(...)'

('the Book of the Law' 2:9).
Pas in de zoraer van 1909 'bekeerde

1

hij zich definitief tot de bood-
schap van 'The Book of the Law 1

.

Toen vend hij het manuscript op de
zolder van Boleskine terug, ter-
wijl hij op zoek was naar een paar
skies voor een vriend. Vanaf dat
ogenblik liet het hem echter niet
rneer los. De rest van zijn leven
stand in het teken van het uitdra-
gen van de boodschap van het werk,
het ontcijferen van de mysteries
en het bedrijven van magie in het
kader van Theleraa.
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Towards Samadhi

AT 3 i

"With pipe and purity"
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In april 1911 diende er een rechts-
zaak in Londen die de geschiedenis
is ingegaan als de zaak 'Jones ver-
sus The Looking Glass '

. De genoernde
Jones was George Cecil Jones,
vriend van Aleister Crowley en net
deze mede-oprichter van een raagi-
sche orde, ne A .'.A/. (Astrum Argen-
turn of Zilveren Ster).. 'The Loo-
king Glass' was een schandaalblad
wat door Jones verd beschuldigd
van laster.
Het blad was in de herfst van het
jaar ervoor begonnen met het schrij-
ven van negatieve recensies over
"The Rites of Eleusis', een serie
van zeven planetaire aanroepingen
in Caxton Hall, Westminster.
Crowley had dit georganiseerd , on-
der andere om zijn nieuwe Austra-
lische vriendin, Leila Waddell,
alias 'Lavish 1

, de kans te geven
om als violiste voor een publiek
op te treden. Een van zijn belang-
rijkste leerlingen, Victor Neuburg,
was er ook bij betrokken, als dan-
ser

.

In het vervolg van de recensies
schreef 'The Looking Glass 1 aller-
lei akeligs over Crowley zelf.
Daarbij schroomde het niet om te
suggereren dat hij met diverse van
zijn vrienden homosexuele relaties
onderhield. Jones , een alom geres-
pecteerd man, met vrouw en kinderen
thuis, liet dit niet op zich zitten
en deed 'The Looking Glass' een
prates aan. Jones verloor dit pro-
ces. Het vas ecbter veelbetekenend
voor Crowley's reputatie dat beide
partijen er niet toe overgingen om
hemzelf als getuige op te roepen.
Het was de aanleiding voor de breuk
tussen Crowley en diverse van zijn
belangrijker vrienden. Men begon
het nadelig voor z,ijn carriere te
vinden om met hem geassocieerd te
worden.
In deze jaren voor de eerste wereld-
oorlog bewoog Crowley zich op zijn
gemak door de 'betere kringen ' van
kunstenaars en hun aanhang in zo-
vel Londen als Parijs. Zo leerde
hij via de beroemde danseres Isado-
ra Duncan een nieuve liefde kennen.
Hun kennisrrsaking en een deel van
hun verdere verhouding beschreef
Crowley later in zijn occulte reman
'Moonchild'. Mary d'Este Sturges,

oftewel Soror Virakaaa (=Ik bouw op)
bracht hera in contact met een as-
traal wezen , Abuldiz genaamd. Ka
Rose met Aivass, was het dus nu
Mary met Abuldiz. Dit contact kwam
tot stand op het moment dat 'The
Book of the Law' voor het eerst
in 'The Equinox' gepubliceerd zou
warden. 'The Equinox' was een
tijdschrift vat Crowley in 1909,
samen net een vriend t kapitein
John Frederick Charles Fuller,
had opgericht, De bedoeling was
om in het blad het occultisme
op een wetenschappeli jke manier
te benaderen.
Op 28 november in St. Moritz,
Zwicserland , wasr ze op vakantie
waren, kreeg Crowley de opdracht
van Abuldiz om een boek te gaan
schrijven over magie. Het zou met
het getal 4 te naken moeten hebben.
Het duurde tot 13 december tot het
gebod kwam om dat schrijven te
doen in de buurt van Napels, Daar
vonden ze inderdaad een villa en
daar verden inderdaad delen 1 en
2 van 'Book Four' geschreven,
Deel 1 handelt over Yoga en deel
2 gaat over de magiscbe instruu.en-
ten die men nodig heeft om magie
te kunnen bedrijven.
Delen 3 en 4 werden niet geschreven
in !\apels, raede omdat Mary en
Aleister ruzie kregen en uit elkaar
gingen. In de lente van 1912 dic-
teerde hij deel 3 aan 'LaylahJ,
maar het bleef tot 1921 in de kast
liggen. Toen herzag hij het op
uitgebreide schaal. Pas in 1929
werd het uiteindelijk gepubliceerd
als 'Magick in Theory and Practice 1

.

Deel 4 bleef onvoltooid. Het had
een uitgave van 'The Book of the
Law moeten worden net uitgebreide
commentaren . Pas na ziin dood ver-
scheen het deel vat af was als 'The
Law is for All r

,

Ook in 1912 publiceerde Crowley
'The Book of Lies', een boek vol
qabalistische kennis, verwijzingen
naar magische rituelen, woordspe-
lingen, cryptogranrjnen en 'verhaal-
tjes' met dubbele en driedubbele
betekenissen.
Na de publicatie ervan kreeg Crow-
ley bezoek van ene Theodor Reuss,
die zich presenteerde als hoofd van
een occult genootschap, de Ordo
Templi Orientis (O.T.O.). Hij be-
schuldigde Crowley ervan een
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ritueel van de O.T.O. te hebben ver-
raden aan bet grote publiek. Crow-
ley protesteerde en zei dat hij zo'n
geheira niet kende, Daarop liep Keuss
naar de boekenkast, pakte een exem-
pla3r van 'The Bock of Lies' en wees
daarin op boofdstuk 36, 'The Star
Sapphire', een magisch ritueel.
Crowley beveerde later dat hij toen
pas de sexuele sya&oliek van het
gesehrevene door kreeg.
Reuss wijdde Crowley in in de

Alchesnistische school die de sexue-
le vloeistoffen van .men sen gebruikt
en die het 'levenselixer ' ziet als
het product wat na de gemeenschap
tussen man en vrouw uit de vagina
te voorschijn kornt. Ook het meng-
sel van sperma en menstruatiebloed
wordt als een zeer sterk magisch
'elixer' gezien .

Crowley leerde met graagte alles
wat Reuss hem hierover kon bijbren-
gen. Het bleek echter dat Reuss
kennis voornamelijk theoretiscb was.
Hij wist bitter weinig over de
praktijk.
Crowley aarzelde geen moment om
het geleerde in praktijk te bren-
gen

. Hij herschreef de bestsande
rituelen van de O.T.O. en veefde
ze rond de hoods-chap van 'The Book
of the Law'. In zijn eigen leven
kreeg de sex-ma gie meteen een hoofd-
rol toebedeeld. Er zijn binnen de
Ordo Templi Orientis drie graden
die zich specifiek met sex-magie
bezig houden ;

- VIII : Magische Masturbatie,
- 1X° : Hetero-Sexuele 'werken',
- XI

D
: Homo-Sexuele 'werken'.

Deze laatste graad werd , zoals zich
vellicht laat raden, door Crowley
toegevoegd. Er is overigens ook een
X

th

, wat echter een soort 'eregraad'
is ora aan te geven dat iemand als
'Opperste en Heilige koning 1

' leiding
kan geven aan een G.T.O.-afdelir.g
in een bepaald land of gebied. Zo
werd Crowley 'The Supreme and Holy
King of Ireland, lona and the
Britains that are in the sanctuary
of the Gnosis'. De Engelse afdeling
kreeg de naam 'Hysteria Kystica Ma-
xima 1 en Crowley gaf zichzelf de
naam Baphamet , volgens de overleve—
ring de naam van de afgod die de
middeleeuvse Tempeliers hadden aan-
beden, Er waren natuurlijk ook nog

zeven voorbereidende graden om
de aspi rant-mag ier alle benodigde
magische kennis te laten opdoen.
Vanaf 1912 was al Crowley's sexuele
handelen bedoeld als middel om be-
paalde doelen te bereiken : Het vin-
den van een nieuwe ' Scharlaken
Vrouw 1

, het verkrijgan van geld,
welsprekencheid en communicatie met
de goden., In

f The Magical Record
of the Great Beast' (zie boekenlijst)
is een heel deel 'P.ex de Arte TCegia

1

(De koning over de koninklijke kunst)
alleen maar gewijd aan het noteren
van sex-magische handelingen. Zijn
partners daarin waren zowel vrouwen
(vriendinnen , raaar ook hoeren die

hij van de straat oppikte) als man-
ner] (bi jvoorbeeld in Turkse badhui-
zen) . Soms masturbeerde hij.
Zijn eerste r grote werk ' in de XI°
was met Victor N'euburg in Parijs,
in januari en februari 1914. Dip
was wat hij later 'The Paris Vox—
king 1

zou gaan noenen, Dit was een
serie homo-sexueTe magische 'opera T

om Mercurius (alias Herr.es, alias
Thoth) en Jupiter aan te roepen,
respectieveli jk voor het verkriigen
van wijsheid en priesterli jke macht

,

ofwel inspiratie en geld, Neuburg,
in trance en 'bezeten' door de god,

beantwoordde als Mercurius vragen
van Crowley.
Crowley en Neuburg hadden elkaar in

1903 voor het eerst cntir.oet. Keu-
burg had tot op dat ogenblik erva-
ringen met spiritisme en belder-
ziendheid . Al vanaf het begin van
bun relatie leek het erop alscf
Neuburg niets liever wilds dan dat
Crowley richting zou geven aan zijn
leven. Crowley, acht jaar ouder dan

Neuburg was in alle cpzichten diens
meerdere. Hij wijdde Neuburg in,

in zowel de magie als de homo-sexu-
aliteit, waarbij bij het laatste
zeer zeker ook sado^masochistische
elementen aanwezig varen.
In 'The Paris Working' identif iceer-
de Crowley de Christus van de Evan-
gelien met Mercurius. 'In den be-
ginne was het Voord. 1

Het woord als
de Logos, Mercurius. Jezus en Mer-
curius zijn beide boodschappers.
Tenslotte vergeleek hij het kruis
van Christus op Golgotha, tussen
de twee dieven (Hermes was ook de

god van de dieven) met de staf van

Mercurius , waar zich tvee slangen
omheen kronkelden.
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Helen van de riten waren duidelijk
van sado-masochistische aard. Neu-
burg leed daar blijkbaar meer on-
der dan dat hlj er genqt aan beleef-
de. Niet lang na het einde van de
riten, in februari 1914, brak hij

met de persoon Crowley. Voor een
groot deel van zijn verdere leven
echter zou hij de gevolgen van
zijn relatie met 'Ket Beast' onder-
vinden.
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Rond kerstmis 1919 keerde Crowley,
na de oorlogsjaren te hebben door-
gebracht in de Verenigde Staten*
terug in Engeland. Hij had last van
asthma en liet zich door een dokter
heroine voorschrijven. In die tijd
was bet nog niet algemeen bekend
hoe schadelijk dit middel kon zijn
als men het over een, langere perio-
de bleef gebruiken.
Lang bleef hij niet in Engeland. Op
11 januari was hij al veer in Parijs,
ojh daar te wachten op zijn vriendin
Leah Hirsig.
Hun verhouding was op de dag af pre-
cies een jaar daarvoor begonnen

.

Leah was zwanger van hun kind en
beviel eind februari van een doch-
ter, Anne Lea, bijgenaamd 'Poupee

1

.

Terwijl zij in het ziekenhuis lag,
woonde hij samen met Ninette Shum-
vay, een vriendin van Leah, in Fon-
tainebleau. Om de tijd te doden
leerde hij de kinderen van Leah
en Ninette (uit vorige verhoudingen)
rotsen beklinuneni Hij was op zoek
naar een plaats van waaruit hij
zijn taak, de verkondiging van de
'Wet van Thelema", kon beginnen

.

Via de I-Ching probeerde hij aan-
wijzingen te vinden vaar hij dan
vel moest zijn. Hij koos tenslotte
voor Sicilie. In maart moesten
Leah en de baby voor verdere verzor-
ging naar Londen en besloot hij on,
saraen net Ninette en de twee jongens
naar Napels en vandaar naar Sicilie
te gaan. Ze reisden naar Cefalu,
waar ze de villa Santa Barbara kon-
den huren ., Het was een gebouw van
een verdieping, opgetTokken uit
steen, gepleisterd en wit geverfd.
Dit gebouw werd de 'Abdij van The-
lema

1

, naar het voorbeeld van
"Rabelais. In 'Pantagruel en Gargan-
tua

1

bouwt Gargantua's monnik een
abdij in een land wat 'Theleraa'
heette. Boven de deur van die abdij
stond 'Fay ce que vouldras',. wat
hetzelfde is als 'Do What Thou Wilt 1

.

Een ander voorbeeld was Medmenham
Abbey in Vest Wycombe, waar de
'Brotherhood of Saint Francis 1 hij-
eenkwam, onder leiding van Sir
Francis Dashwood . Op 14 april arri-
veerden Leah en Poupee.
Zes dagen later probeerde hij sex-
magie met beide vrouwen te bedrij-

ven. Maar door de jaloezie tussen
beide vrouwen mislukte het ritueel
volkomen. De vrouwen begonnen vrij-
wel constant ruzie te maken.
Crowley schreef in zijn dagboek :

'If God made man a little lover
than the angels, he made woman a

lot lower than the animals.'
Daarbij kwam de constante zorg voor
de baby die vaak zo ziek was dat
gevreesd werd voor haar leven

,

Het leven op Sicilie bleek niet
ideaal te zijn, Er was een voort-
durend gebrek aan geld en vaak
ook liepen de dames elkaar, en
daarmee ook hem, voor de voeten.
Om aan de sfeer op de Abdij af
en toe te ontsnappen, roaakte hij
af en toe uitstapjes naar Palermo.
De hygiene in de Abdij liet nogal
wat te wensen over, Sommige bezoe-
kers vonden het er ronduit smerig.
Leah, die de magische namen van
'Alostrael' en 'Ape of Thoth' droeg,
werd als eerste ziek, later ge-
volgd door bijna ieder ander die
er kwara* Crowley zelf zag hier-
achter ook allerlei negatieve
magische krachten aan het werk.

De dagen op Sicilie vulde hij met
schrijven en mediteren. Een steeds
grotere zorg daarbij werd zijn ver-
slaving aan heroine en cocaine.
Dilemma daarbij was de vraag of hij,
de grote magier hulp van anderen
moest vragen om af te kicken.
Hij mijmerde over de vrouwen in
zijn leven en liet ze in gedachten
allemaal de revue passeren, Daar-
bij stonden zijn ' Scharlaken Vrou-
wen 1 natmirlijk voorop. Zich geheel
onderwerpend aan Leah schreef hij :

'I want the vilest thing in Her
to be unspeakably hideaous, base,
disgusting, filthy t repulsive
and obscene, so that I may give
it the noblest, purest, loveliest,
thing in me for its ugliest use,
I want Her ranker than a goat, and
lewder than a monkey, so that man-
kind may take Her bestial bleating
for the voice of God, Her obscene
gesture for His benediction.'
(The Magical Record of the Great
Beast, p. 178)

w\
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Voor een korte periode reisden Crow-

ley en Leah via Palermo naar Tunis

om daar te wachten op een nieuve

leerlinge. Dit was Jane Wolfe, een

filmactrice waar Crowley veel van
verwachtte. Ze kwajs steeds maar

veer niet opdagen. 'I certainly
shall not wait more than two weeks

for Jane; one only has to wait
three for Syphilis herself,

1 schreef

Crowley in zijn dagboek, Toen ze

tenslotte wel kvarci opdagen, stelde

ze Crowley zeer teleur. Sexueel ge-

zien zagen ze niets in elkaar blijk-

baar,wel bleek Jane een van zijn

betere leerlingen te zijn.

Leah ondertussen liet hen bewijzen

dat zijn verering voor haar niet
alleen uit woorden bestond. Ze ont-

dekte zijn angst vocr licharoelijke

pijn en om die te overwinnen liet

hi j haar een brandende sigaret op

zijn borst uitdrukken, Daarna
dwong zij hem haar uitwerpselen te

eten. In de wereld van rcagie en

mystiek is het meest pure het raeest

afschuweli jke en is het meest wal-
gelijke het meest vaardevolle.
Hi j maakte grapjes over Leah f

s kut

,

'Hirsigs Vacuum Pump T en probeerde
het haar naar de zin te maken door

Ninette ergens anders onder te bren-
gen.

Ponpee's gezondheid ging in Septem-

ber steeds verder achteruit en het

kind werd naar Palermo gebracht,

waar het op 14 oktober stierf . Van

verdriet kreeg Leah een week later

ook nog eens een miskraam. In alle

vanhoop zocht Crowley naar een re-

den en vond dat er een aware zwar-

te negatieve magische stroking door

de Abdij heen trok. Degene die de-

ze stroming de Abdij had binnenge-

haald bleek Ninette te zijn. Zij

werd in november een tijdlang ver-

bannen van de Abdij.
Eigenlijk was er nooit een rustig

moment. Geldgebrek en ziekten zorg-

den voor voortdurende problemen,

naast het feit dat de aanwezigen

niet altijd even goed met elkaar

op konden schieten. Op 21 november

arriveerde er een nieuve leerling,

Cecil Fredrick Russell, frater

Genesthai, die onmiddelijk werd in-

geschakeld bij de verschillende

rites XI° 0,T.O..

Van februari tot april 1921 ver-

bleef Crowley in Parijs, op zoek

naar een rijke vrouw ont mee te

trouwen. Hij slaagde daar niet in

en keerde terug jnet de vage belof-

te van een aantal inensen die hij

in Parijs ontmoet had, om op de

Abdij op bezoek te komen. Daar aan-
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gekomen werkte hij gestaag verder,
onder andere aan vat later 'Magick
In Theory and Practice 1 zou worden.
In mei kende hij zichzelf de hoogst
haalbare magische graad, die van
Ipsissimus, toe.
Het betekende dat'het hoogste 1

in
Crowley nu een God was, anders ge-
zegd : Crowley had zijn ontwikke-
ling voltooid en had contact ge-
maakt met zijn van oorsprong godde-
lijke kern. Het betekende overigens
niet dat de mens Crowley daar veel
beter van verd. Geldgebrek en he-
roine-gebruik bleven bronnen van
spanning en ongenoegen.
Eind juni kvamen Mary Butts en
Cecil Haitland op bezoek. Zij wa-
ren het onder anderen die in Pa-
rijs hadden beloofd om te zullen
komen . Ze namen deel aan de cere-
monie van het bereiden van de zoge-
naamde 'Cakes o£ Light 1

. De berei-
ding ervan stondl omschreven in
'The Book of the Law 1

. Het hield
in de ogen van Mary Butts in dat
haar een geitekeutel op een schaal
verd aangereikt. Het ritueel duur-
de twee uur , waarbij een haan, die
met de katholieke namen Peter Paul
was gedoopt, verd geslacht. Tot
Crowley's ongenoegen kvamen er ook
een aantal mensen uit de omgeving
kijken naar 'dat vreemde gedoe 1

.

Een maand later arriveerde Frank
Bennett. Hij had, so zouden wij
het nu vellicht noemen, allerlei
psychisohe problemen. Hij hoopte
dat 'Het Beest 1 hem ervam zou kun-
nen genezen door middel van. een
magische initiatie. Bennett's komst
maakte de Abdij overvol . Er was een
tveede gebouw gebuurd ,

'I'nder the
Hill' genaamd, naar een semi-porno-
grafisch verhaal van Aubrey Beards-
ley. Er moest iemand van het hoofd-
gebouw heen. Dit kleine gegeven
bleek veer een bron voor ruzie en
ongenoegen. Nu ging het orrs C.F. Rus-
sell, die als laagste in rang moest
verbuizen, maar niet vilde. Zijn
relatie met Crowley bekoelde daar-
door ernstig. Samen met Bennett
zou hij later van Sicilie vertrek-
ken om tenslotte in Amerika zijn
eigen magische orde te beginnen,
Ondertussen had Crowley vel succes
om Bennett van zijn 'neurose' af te
helpen. Zijn method e hierbij was
om het ego als het ware te verklei-
nen, zodat het onderbewustzijn

een uitveg kon vinden en zijn
eigen genezing kon verzorgen. Crow-
ley ging er, net als Freud, van uit
dat het onderbewustzijn actief was
en niet alleen een passieve ontvan-
ger van indrukken was. De sex-impuls
is daarvan nog steeds het beste
voorbeeld, ook al omdat het nu nog
steeds door veel mensen als iets
'2ondigs' wordt ervaren. Veel men-
sen denken dat sexuele lustgevoe-
lens van buitenaf worden opgewekt

,

tervijl ze constant bij ons aanwe-
zig zijn en ook voortdurend een uit-
veg zoeken,
Aan het eind van de zoraer verlieten
ook Butts en Maitland de Abdij.
Maar bij beiden was een tveeslach-
tig gevoel aanwezig van veinig ge-
leerd te hebben en veel ontberin-

gen te hebben moeten doorstaan.
Zij vertelden onder andere het ver-
haal over de rite waarbij gepro^
beerd verd om Alostrael te laten
neuken door een bok, Toen Crowley
de keel van het onwillige beest had
doorgesneden en het bloed over
Leah's rug heen was gespoten, had
zij aan Mary gevraagd : "Wat zal
ik nu doen ?" En Mary had geant-
voord : "Als ik jou was zou ik een
bad nemen

In een soort evaluatie van de situ-
atie vond Crowley dat hij eigenlijk,
in de anderhalf jaar dat de Abdij
gevestigd was, weinig resultaat in

het verkondigen van de 'Vet van
Thelema ' had gehad. Hij voelde nog
steeds een soort van 'Vormeloze ver-
schrikking' verborgen in de direc-
te nabijheid. lets zorgde ervoor
dat veel mislukte.
Dat gevoel verd nog versterkt door
de jaloezie van Leah ten opzichte
van een nieuv aspirant-lid, ene Erna,
NTadat Erna hem voor de keuze had ge-

steld om op de Abdij te blijven zon-
der haar of met haar mee te gaan
naar Nice, vertrok zij tenslotte
zonder hem. Een ramp bleek daarna
het bezoek van de zuster van
Ninette te zijn. Ze paste totaal
niet bij de bevoners van de Abdij
en na vijf weken van geruzie r beval
Crowley haar onmiddelijk te vertrek-
ken. Op weg ervandaan ging ze bij

de politie van Palermo langs om over

van alles en nog vat te klagen, Het

t?:i
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hoofd van de politie kvam ze.lt

langs
f snuffelde wat rond en ver-

dveen tenslotte veer, zonder iets
abnormaals te hebben ontdekt.

Eind ianuari 1922 vertrok hij veer
naar Parijs. Hij was nu echt ver-
slaafd en deze reis vas er speciaal
voor bedoeld ora te proberen gene-
zing te vinden. Er vanaf blijven
echter betekende dat hij in toene-
mende mate asthma-aanvallen kreeg.
Andere symptomen die hij ervaarde
varen : een verschrikkelijke jeuk,
overgeven, slapeloosheid en diarree

.

Zijn stelregel vas dat hij niet
vilde dat de drug hem beheerste

,

maar dat hij de drug wilde beheer-
sen. Maar zijn zelfgenezing faalde,
hij kon er niet vanaf blijven.
Het ging veer van kvaad tot erger
op het moment dat Leah, ook al
zwaar verslaafd, zich bij hera voeg-
de.

Sansen met haar vertrok hij in mei
naar Engeland. Daar vonden ze vrij
snel een apartement. Om aan geld
te komen bood hij sen vriend, Aus-
tin Harrison, redacteur van bet
literaire en culturele tijdschrift
'The English Review' aan om srti-
kelen te g^aan schrijven. Het eer-
ste 'The Great Drug Delusion' ver-
scheen in het juni-nummer van. het
blad. Hij ondertekende met 'A fvew

York Specialist 1

. Ook in de juli
en augustus nummers stonden arti-
kelen van Crowley. Het geluk scheen
hem nu ineens toe te lachen . Hij
kreeg het aanbod om een roman te

schrijven over de drugshandel.
'The Diary of a Drugf iend ' verd in
een naand geschreven en in nov ember
gepubliceerd . Het boek trok nauve-
lijks aandacht, fcofcdat James Dou-
glas

,
een bekend 'r i.ool-journalist '

,

het sis onderverp nam vocr een
moralistische scbeldkancnarie in

het zondagsblad 'Sunday Express'.
Hij beschr^ef het boek als een
soort propaganda voor druggebrui-
kers en riep op tot een verbod.
Het boek is echter zeker geen "pro-
paganda 1 voor druggebruik. Het is
eerder een reclame voor Crowley en
de Abdi j . ,

.

De volgende zondas viel de 'Sunday
Express' veer aan. Kn bad het bind
Mary Butts geinterviewd en kwam met
een sensationeel verhaal over aller-
lei vreselijke orgies.

In Engeland had Crowley kennis ge-
maakt met een mogelijke nieuwe
leerling en diens vrouw, Raoul
Loveday en Betty Hay. Ze varen net
getrouvd en naar Londen toegekomen,
waar Raoul hoopta verk te vinden.
Betty had Crowley al eerder ont-
moet en had daar geen gunstige in-
druk van over gehouden. Tocb kon
ze Raoul niet tegen houden toen hij

bij Crowley op diens Londense
adres op bezoek ging. Crowley op

zijn beurt was enthousiast over
Loveday* Hij was de leerling die
hij nodig had voor het verkondigen
van de 'Wet van Thelema ' . Betty
ontdekte algauw dat Raoul meer tijd

met en bij Crowley doorbracht dan
bij haar

.

Midden oktober vertrok Crovley naar
Sicilie. Daar vilde hij aan de

T

Ape
of Thoth 1

(Leah) en aan Soror Estai
(Jane Volfe) zijn autobiograf ie , de

latere 'Confessions' gaan dicteren.
Een maand later, op 26 noverr.ber,

kwamen Raoul en Betty aan. Zij ver-
den toegelaten tot de Abdij en
Raoul verd ingevijd in de AAA/, en
nam als magisch motto 'Aud' vat

Crowley zelf was ondertussen veer

terug op Sicilie. Hij sthreef een

brief aan de uitgever van de krant,
vaarin hij er op aandrong on een

'eerlijke kans' te kriigen. Zij"
eigen uitgever echter besloot om

maar geen nieuwe edifies van het:

boek te laten verscbi j-nen.
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"magisch licht' betekent . Voor Bet-
ty brak er een periode aan van te-
leurstelling in Raoul en van klaag-
zangen over het voedsel en het sani-
tair. Bovendien vond ze de sanwezig-
heid van Crovley overheersend en
benauwe-nd . Raoul nam intensief deel
aan alle riten van da Abdij. Hij
hield zich streng aan het gebod dat
hij zich bij elk gebruik van het
voord ' ik ' een snee in de cnderarm
moest geven. Zijn armen zaten al-

gauw onder de littekens. Crowley en
hij scheerden hun hoofden kaal op
een kleine lok op het voorhoofd na

,

wat de phallus z-ou moeten symbol i-

seren , symbool Dok voor de nagische
energie van Horus en de horens van
Pan.
Begin februari 1923 bleken zowel
Crowley als Loveday zich ziek te
voelen . Mysterieuse kvalen brachten
allerlei vervelende verschi jnselen

.

Een dokter kwam en constateerde dat

<i>*

K
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Loveday ernstig ziek was. Betty

reageerde hier nogal hysterisch op.

Ze had een knallende ruzie met
Crowley en wilde daarna Sicilie
verlaten. Een briefje van hear dood-
zieke man weerbield haar daarvan.
Op 13 februari tonstateerde Crowley
dat er een 2ware negatieve, zvarte
rnagische sfeer over de Abdij hing

.

Erie dagen later stierf Raoul Love-
day. Crovley vas erg onder de in-
druk van de dood van iemand van vie
hij oprecht zoveel had verwacht.
Betty echter gaf Crowley overal de
schuld van en zodra ze terug vas in
Engeland (op 25 februari) gaf ze

de schandaalpers alle 'ammunitie

'

oin een grote aanval op Crowley in

te zetten. Deze was zich daar op
dat moment nog niet bevust van,
Brie weken na de dood van Raoul
lag hij nog steeds zwaar ziek op
bed, De Abdij werd intussen be-
voond door dezelfde drie nsensen

als in het begin. Ook Jane Wolfe
was naar Londen vertrokken oijj daar
hulp en nieuwe leerlingen te vin-
den

.

Voorop in het met ir.odder slingeren
naar Crowley, die zich daartegen
niet wilde* maar ook niet kon verde-
digen , liepen de ^Sunday Express 1

en de 'John Bull'. Week na week
verschenen er steeds sensationele-
re 'onthullingen' die vaak in nog
cverdrevener vorru door Amerikaanse
sthandaalbladen werden overgenomen.
Het gevolg was tenslotte dat Crow-
ley op 23 april een bevel van de
Italiaanse regering kreeg overhan-
digd waarin stond dat hij op
1 mei van dat jaar de Abdij en
Sicilie diende te hebben verlaten.
De Fascistiscne regering raoest

niets hebben van een excentrieke
Engelsman die hun 'imperium'
schandalen veroorzaakte

.

Saraen met Alostrael en een nieuwe
leerling, Norman Mudd , week hij
uit naar Tunis, toen nog Frans
grondgebied. Ninette en de kinde-
ren bleven achter op Sicilie . De
uitwijzing gold in wezen alleen
maar voor Crowley zelf.

Met de uitwijzing was eigenlijk
een deel van Crowley's leven afge-
sloten. De verbouding net Leah had

zijn beste tijd gehad en ook leer-

ling Hudd kon naar voor een korte
tijd zijn goedkeuring wegdragen.

Leah en hij trokken elkaar steeds
raeer de vernieling in door hun
verslaving. Net zg lang totdat hij
in zag dat het alleen beter ging
als zij niet in de buurt was. In de

eerste maanden fungeerde zij als
boodschapster tussen Crowley en de

Abdij. Maar eind 1923 was Crowley
volledig uitgekeken op Tunis en

besloot hij naar Parijs te gaan.

Daar leerde hij niet al te lang
daarna een nieuwe 'Scharlaken
Vrouw' kennen . Leah en Norman Mudd
verdwenen in de vergetelheid.
Leah*s zuster had ondertussen Leah's
zoon al van Sicilie gehaald* Wat

er verder met Ninette en haar kinde-
ren is gebeurd, vermeldt de ge-
schiedenis niet.
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DE BEELTENIS

VAN

HET BEEST

i) W *-i A I' T H oij vj i l r

'I have doubted as to whether I am
such a great Magician after all,
even while smiling at the doubts of
people who seem to expect me to

bewitch cattle, I have just disco-
vered the complete ansver to both
of us. I possess the power of
causing spiritual crisis. This is
of course the only thing that ever
happened, produce your crisis in
your man and the rest follows in
due course. Note that I can do this
in my absence. People instinctively
recognize this power in me and are
scared

.

1

(The Magical Diaries, p. 29)
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Crowley schreef dit op 28 mei 1923

in zijn dagboek. Het was in een pe-
riode vol ellende, zonder uitzicht
op verbetering. Hij zat met Leah en

Norman Mudd, zwaar aan de heroine
verslaafd, in Tunis.
Aan het eind van dat jaar vertrok
hij naar Frankrijk, naar Parijs.
Daar was de ellende niet veel min-
der erg, maar hij kende er genoeg
mensen om niet van de honger om te

komen . De liefde voor Leah, die
minstens net zo verslaaf d was als
hij zelf, was danig bekoeld en ook
op Mudd kon hij eigenlijk niet meer
rekenen, sinds deze al in Noord-
Afrika verliefd op Leah was geworden
Zij kwarnen ook naar Parijs, maar
het bleek al snel dat Crowley ze
liever kwijt was dan rijk. Hij leer-
de een nieuwe vlam kennen : Dorothy
Olsen, die als magisch motto de

naam T Astrid' meekreeg. Met haar
vertrok hij weer naar Tunis. Daar
probeerde hij te profiteren van
het feit dat de Theosofen in die
tijd een nieuwe 'wereldletaar

'

trathtten te laneeren. Crowley be-
weerde dat niet Krishnaraurti, maar
hij 'To Mega Therion' de nieuwe
1 Maitreya' was. Tevergeefs naar la-
ter bleek, hoewel het Crowley wel
een nieuwe irapuls gaf om verder te

gaan met zijn werk . Het is in deze
tijd dat Leah en Mudd voorgoed uit
het beeld verdwijnen.

Crowley vond nu zijn heil in Duits-

land. Daar was hij uitgenodigd door

de O.T.O.-leden aldaar. Zij wilder

hem als het ware keuren om te beslis-

sen of hij geschikt was om de lei-

ding van de O.T.O. op zich te neraen,

Het zal geen verrassing zijn als ik

zeg dat bleek dat de stemming, na de

kennismaking met Crowley en zijn

werk nogal verdeeld was. Uiteindelijk
was ongeveer eenderde deel bereid

hem zonder meer te volgen. Daarbij
was Karl Germer, die Crowley geduren-
de de rest van diens carriere on-
voorvaardeli jk financieel zou blijven
steunen en die na Crowley's dood het

hoofd van de orde zou worden, en

Martha Kuntzel, die later er' van

overtuigd zou raken dat Adolf Hitler

haar magische zoon was.

Vlak na deze episode gingen Crowley

en Dorothy Olsen uit elkaar. Het

leek er veel op dat de druk van de
T functie' van Scharlaken Vrouw te

groot was geweest. Een serie vrou-
wen volgde haar op. Om schuldeisers

te ontlopen reisde hij in die jaren

tussen Parijs, Tunis en Duitsland

heen en weer.
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Pas in de tweede helft van 1928 leek
daar in positieve zin wat verande-
ring in te komen. E>en nieuwe Schar-
laken Vrouv had zich aangediend :

Maria Teresa Ferrari de Miraniar,
alias 'Old Nile', alias 'The High
Priestess of Voodoo 1

, uit Nicaragua.
Er was ook een nieuwe, niet onbe-
ntiddelde leerling, Gerald Yarke,
alias 'Volo Intelligere 1

en een
nieuwe secretaris, Israel Regardie,
alias f The Serpent 1

, Crowley verkte
qu aan. het persklaar maken van
'Magick in Theory and Practice'.
Karl Germer en Gerald Yorke beloof-
den het te zullen laten drukken

,

maar Crovley's reputatie bleek nog
steeds zo slecht dat geen drukker
het leek te willen doen. Toen het
boek uiteindelijk, na veel moeite
en omwegen tenslotte toch gedrukt
werd, viel het nergens op. Dit tot
grote teleurstelling van Crowley die
er enorm veel van had verwacht.
In april 1929, bijna op het moment
dat het boek uit kwam, werd hij uit-
gewezen uit Frankrijk, op beschul-
diging van bedrog en vanwege zijn
slechte naarn (hoevel sommige bron-
nen ook spionage voor Duitsland

m

i i

als reden noemen) . Hij vertrok naar
Belgie. Crowley kon makkelijk naar
Engeland, maar Maria Teresa werd
niet toegelaten. Ze besloten daarom
maar naar Duitsland te gaan , oni daar
te trouwen , zodat ze wel Engeland
binnen mocht. Ze trouwden in augus-
tus 1929.
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Het leek cr veel op alsof Crowley opening. Vhether this particular
aan bet begin van de jaren dertig description is of Crc-wley's
een hoogtepunt van zijn sinistere imagination or of hi a practice is
roein beleef de . not relevant; the mind that
'It was said, with what truth I conceived such ritual, would have
do not knew, that when he entered practised such rituals.
the Cafe Royal, a silence fell There is no doubt, that Crowley
upon everyone and none dared practised similar rituals, many
speak till the demon Crowley had such rituals, religiously.'
sat down. His appearance. (Marlow, in : Men
decidedly, provoked an attitude of Mystery, p. 95)
of ave : his bulk and cold
staring eyes set in his fat,
feminine face; his shaved head,
oddness of dregs , strange rings
Dfl his fingers, his sweet,
slightly nauseous smell, and,
fan is! ly , that impalpable sense

Het lijkt veel op de beschuldigingen
van de Engelse schandaalpers na de
dood van Loveday op Sicilie. Crowley
zou zelfs, tijdens zijn bergbekliiri-

mingsexpedities , kannibalisme hebben
bedreven !

of a man which poets and Begin 1930 verd Crowley uitgenodigd
occultists call aura - relentless, voor een lezing aan T The Oxford Uni-
mocking. The aura of the Wanderer versity Poetry Society'. Hij zou
of the Waste and the Great Wild als onderwerp Gilles de Kais neinen,
Beast. Among the Lamas of Tibet- de maarschalk van Jeanne d'Arc en
are those initiates who are said cioordenaar van naar schatting 800
to have the pover of hypnotizing kinderen , een zvarte magier hij
and causing death from a distance.' uitstek, die in 1440 verd verhrand,

(J. Symonds, The Maar de lezing werd op last van
Great Beast, p. 412) 'hogerhand 1 afgelast. De publicl-

Sorr.rr.ige verhalen lijken van Crow-ley
een figuur te willen maken als een
soort baeman waarmee men brave, op- ^^^l/£
passende burgers bang kan maken. ^r^ ItS
Met zijn 'hypnotiserende ogen ' mask-
te hi]' van onschuldige meisjes en ^P ""^H
brave, gehuwde dames zijn villoze ^m is^H
slachtaff ers. Zj^fl
Het rr:sschien vel mooiste f

verhaal ' H ^*-a bUB
is het ramrnelende verslag van m(fr x&mOliver Marlow Wilkinson van zijn K/JK^H 1
^.levcnissen met Crowley. Oliver
is de zoon van Crowley's vriend
Louis Wilkinson. Crowley wordt in
dit verhaal beschreven als een
soort satanische engerd die het
heir gezin Wilkinson in zijn greep
wilde hebben. Hij vertelt daarin
de anecdote dat Crowley mensen kon 1

hypr.otiseren om 2ich als hond te
gaan gedragen

.

Hel 'maoiste' is echter dit :

'Tn some writings of Crowrley !

s, W ~jUr^ ^^m.: after his death, there is
a description of a living Negro Hr j|H ^m *"^1H

tied to a tree J and of the cut- W jfl j ii
ting of a hole in Lhe Negro's [I I 1 > 2
Stomach, and of the insertion I

^^B4 JfT

of Crowley T

s penis into the '

i
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teit die naar aanleiding ervan ont-
5t.ond, bracht Crowley's naam veer
volop in de belangstelling . De

tekst van de lezing werd gedrukt en

protesterende Oxf ord-studenten
ve-rkochten. hem op straat.
Het huwelijk met Maria Teresa hield
niet lang stand. In Duitsland
leerde hij de 19-jarige artieste
Hanni Jaeger kennen. Daarmee reisde
hij onder andere naar Portugal, al-
waar hij de dichter Fernando Pessoa
ontmoette

.

Crowley zelf had zich ondertussen
steeds meer toegelegd op de teken-
en schilderkunst . Hij probeerde
tentoonstellingen van zijn werk te

organiseren. In Londen lukte dat

niet oradat geen galerieho-uder werk
van hem durfde ten toon te stellen.
Vel was er in Berlijn een tentoon-
stelling, Baar hing onder andere een
portret van de jonge Aldous Huxley.
De overlevering wil overigens dat

het Crowley was die Huxley voor het
eers^ van de mescaline liet snoepen.

Toen. de scheiding met Maria Teresa
rond was bleek ondertussen ook de

verhouding met Hanni Jaeger zijn
langste tijd te hebben gehad

.

Maar niet alleen de 'Scharlaken
Vrouwen T kwamen en gingen, ook

zijn volgelingen en secretarissen
deden dat. Crowley en Regardie
kregen in '32 ruzie. Blijkens
zijn biografie van Crowley had
Regardie daar aan bet eind van

de jaren zestig nog steeds geen

vrede mee. Hij behandelt daarin
eigenlijk de Crowley die hem,

Israel Regardie, beinvloedde, niet

de Crowley die hij in werkelijk-
heid leerde kennen*

Crowley aelf had het blijkbaar
toch jammer gevonden om de
sensatiebladen niet te kunnen
vervolgen op het moment dat ze
hem het vuur na aan de schenen
legden. Het vervolgen wegens
smaad kost geld, en dat had hij
niet. Op 7 januari 1933 zag hij
zijn kans schoon. Ken boekhandel
naakte reclame voor ' Moonchild 1

met een kaartje in de etalage
waarop stond dat zijn eerste
roman uit de handel was genomen
na een aanval van de sensatie-
pers. Hij ging er achterheen en
spande een proces aan. Dat won
hij en hij kreeg E50 schadever^
goeding. In het jaar erop pro-
beerde hij het opnieuw, Nu was zijn
doelwit de auto-biograf ie van een
ude vriendin, Nina Harnnett. In dat
boek 'Laughing Torso' werd Crowley
op een niet onsympathieke manier
beschreven, ook zijn abdij werd ge-
noemd en ze had erbij vernield dat
Crowley werd verdacht van zwarte
magie , Re-den blijkbaar voor Crowley
om haar een smaad-proces aan te doen.
Het werd een janunerlijke mislukking.
Er kwam veel schokkends naar voren.
Maar dat gold allemaal Crowley zelf.
Verpletterend werkte de getuigenis
van Betty May en het te voorschijn
komen van zijn pornografische werk.
De publiciteit rond dit proces
maakte wel dat zijn schuldeisers
hem konden vinden. Die J/ieten hen
tenslotte failliet verklaren.

Voor zover het nog kon , bleef hij
nog reizen, Naar Duitsland bij-
voorbeeld, waar het niet lang meer
zou duren voordat Hitler alle oc-
culte organisaties verbood, ook de
O.T.O..



Rond 1939 was het voorgoed afgelopen
met het reizen. Het kostte Crowley
moeite om toe te geven, maar ook hij
werd ouder.
Toen de oorlog uitbrak was Crowley,
zonder voorbehoud , aan de kant van
de Engelsen te vinden, *Ze' zouden
die Hitler wel eens een lesje leren,
De tradltie wil overigens dat het
Crowley was die het 'V-teken' aan
het begin van de oorlog als symbool
van overwinning voorstelde.

Verder besteedde hij zijn tijd aan
het bijeen houden van de 0,1*0,,
waarvan de belangri jkste afdelin-
gen nu in de V.S. gevestigd varen.
Hij kreeg vele brieven van vreemden
die hem vroegen om raad. Zijn
'elixer of life 1

pillen, geraaakt
onder andere van zijn eigen sperma,
waren een bescheiden succes*

Hijzelf hield zich in die jaren
voornamelijk bezig met zijn meester-
werk 'The Book of Thoth 1 over de
Tarot. Het was een interpretatie van
de Tarot volgens de qabalah en
Thelema. De kaarten werden geschil-
derd door Lady Frieda Harris,
alias 'Soror Tzaba

1 van de A.".A,*..

'The Book of Thoth' werd in 1944
gepubliceerd in een editie van
nsaar 200 stuks.

In april 1944 werd hij door de
V-l's en V-2's uit Londen verjaagd.
Van daar ging hij naar 'The Bell
Inn' > Aston Clinton, Buckinghamshire,
Daar bleef hij tot januari 1945.
Toen verhuisde hij naar Hastings,
Sussex, Daar, in een pension
T Netherwood T

verbleef hij tenslotte
tot aan zijn dood

.

4©





u

I

CROWLEY & POP
W AS|ilBt JlrHEa^'

(dogTeats god)

EE!

ON]

Luc

he Ss MAGIC

It AOWNED!
'ARECRD

^—^NES5,A

ry o^-TiOMir
* H.OJWVu!

^IsiphOTAr

mn
Juino

JIAiAiY PAGE

dODT
A,H. Krlebnis

Zou Aleister Crowley, wsnneer hij
een eeuw later had geleef d , in een
popgroep hebben kunnen gespeeld ?

Coed mogelijk, al lljkt hij me daar-
voor teveel een solo-artiest,
Functioneren als manager van een
'popgroep' deed hij voor korte tijd
wel (in 1913), toen hij zijn toen-
malige vriendin Leila (Laylah)
Waddell, een Australische violiste,
met haar damesgroepje 'The Ragged
Ragtime Girls', door Oost-Europa
begeleidde.
Hoe dan ook , het is de popmuziek
die vaak voor de (on)regelmatig
opkomende en neergaande populari-
teit van de man/god en diens religie
heeft gezorgd - 'want' toen Crowley
stierf, reincarneerde hij toen in

Jimmy Page ? David Howie 7 Genesis
P. Orridge ? David Tibet ?

Sandy Robertson, dichter en rock-
journalist - met name voor bet Kngel-
se muziekblad Sounds, publiceerde
in 1988 T The Aleister Crowley Scrap-
book' T een vermakelijk boek wat be-
staat uit curiositeiten - zeals het
woord f scrapbook' al verraadt, In
dit boek bevindt zich naast 'The

Fictional Crowley' en
T Crowley on

Film 1

, tevens een hoofdstuk wat
'The Crowley Industry; Rock and
Beyond 1 als titel draagt. Het is
dus met name dit hoofdstuk waar
mijn artikel uit voortvloeit, ter-
wijl ik tegelijkertijd denk
Robertson's hoofdstuk te kunnen aan-
vullen. Zijn tekst begint als
volgt :

Aleister Crowley continues to

exert a profound fascination,
not least on the rock stars who
can afford to indulge themsel-
ves in his style ,

'

Een wat vreemde stalling; ik ken
meer dan genoeg mensen die zijn
'stijl 1 volgen met behulp van een
'vrij' beroep, de sociale dienst
en/of de (soft) criminele sector.

I.

Robertson's geschiedschri jving be-
gint niet in 1967. Wel verschijnen
er in dat jaar twee belangrijke
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LP's. Ten eerste is dat 'Sgt. was er sprake van een nieuwe start :

Pepper's Lonely Hearts Club Rand' Bond was 'clean'. Hij zou in die
van The Beatles, waar op de hoes tijd ook constant 'no More Magick -
Crowley's hoofd prijkt (tweede it's back to rythm T

n blues' hebben
hoofd links boven). Tweedens gezegd tegen wie het maar horen wil-
wordt The Rolling Stones 'Their de, Hierop volgt alleen nog die door
Satanic Majesties Request' ge- niemand voorziene sprong. Dat krijg
noemd- Robertson begint hier een je d

T

r nou van, zou ik bijna willen
varrig verhaal. waar zowel de beweren. HiS
cineast Kenneth Anger als Anton In 1971 verschijnt de LP 'Hunky Dory'
La Vey, Hongaars opperhoofd van van David- Bowie-. Hierop staat het ftv
de Araerikaanse Satanskerk, bij lied Quicksand 1

, waaruit de volgen- ^U|
gehaald worden,. Maar uiteindelijk.1 ;

'"''

- de sin : 'I'm closer..to the. Golden
wordt er geen enkel bewijs ^enoemd : Dawn/immersed in Crowley's uniform ^^H
wat vijs-t op de connectie <$Fowley— of imagery'' , Robertson voegt er-aan H
Jagger . Wanneer ik mijn fatttasie toe : 'The approach is neither .vul- H
laat gaan, kan ik me wel degelijk gar nor exploitative.' Hiermee doelt
voorstellen dat Brian Jones be^ hij .met name op Ozzy Osbourne, die
hekst was door Crowley.,. Maar eveneens over 'Mr. Crowley' zingt

.

H
wie sal het zeggen ? Volgens Robertson is er bij Osbourne
(Zoals bekend mag 'heten verdronk sprake van sensationalisme en
Jones in zijn zvernbad toen The winstbejag. Ik denk dat Osbourne
Stones opnieuw op vereldtournee hiermee niet veal verschilt van B
wilden.

)

Bowie. De laatste weet het hooguit

Robertson's geschiedschri jving op een intelligentere manier te ver-

begint niet in 1967, want tussen pakken.

de regels door verwijst hi j naar Wat dit tijdperk betreft is de laat-
de in de jaren '60 actieve ste de beste, natuurlijk Jimmy Page,
jazzrocker Graham Bond, die dacht de gitarist van Led Zeppelin. Aan-
dat hij Crowley's onwettige zoon gezien hij nog het meest door H
was, en onder mysterieuze orastandig- Crowley lijkt te zijn 'gehypnoti- HF
heden voor een razende metro t seerd 1

, wil Ik ihier een folder ^F
sprong. Een artikel in het. feijgelse aangaande Page-

f

s soundtrack voor H~
iiiU',iekblad NME, date.rend uit 1974, Anger's film 'Lucifer Rising' ^V
vertelt ons meer, ondanks de be- citeren : Hf
kende misinterpretaties van de 'Jimmy Page studied Crowley's F
schrijver omtrent magie in het al- magickal writings as a school- H
gerr.een en Crowley in het bijzonder. boy / At one time owned the ^B
Zo leer ik uit het artikel dat Bond Equinox Bookshop in London, /
zong, en de altsaxofoon en toetsen specializing in rare Crowley .

bespeelde, bijvoorbeeld in gezel- books (het is algeraeen bekend
schap van een drummer als Ginger dat 'Equinox 1 Crowley's favo-

'

Baker en gitarist John McLaughlin. rite boekhandel was - AH)/ H '

Vat ik verder lees betreft met Owns and is restoring Crowley's V
narjie de bekende 'involvement' van former temple/home Boleskine i|

een muzikant met drugs, en zogezegd House, on the Lock Ness/ Page I
1

zijn interesse voor Crowley, zo- owns the second largest Crowley W t Y
als blijkt uit de titel die hij aan book collection in the world/ \ i/ feen van zijn LP's gaf : 'Holy Magick'. Crowley's Thelemaic motto 'Do BMIV
Ook oit artikel meldt dat Bond What Thou Wilt' is engraved on Mtt/£
dacht dat hij Crowley's onwettige Page's Led Zeppelin III LP/ flfinplzoon was, tot dat iemand hem er op Page's Hermit scene in the L.Z. 5jv5wees dat dat gezien het leeftijds- film 'Song Remains the Same' fl'fflM
verschil belemrial niet mogelijk was. was shot at Boleskine/ Page wlf?V'erder wijst de tekst op een neer- composed & recorded the sound- (Ilv!ygaande carriere als gevolg van een track for Kenneth Anger's V^j^
overmatig drank- en drugsgebruik en Crowleyian film 'Lucifer Rising',

"^f"

slecht management. Maar begin 1974 and appears subliminaly in the
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Do vhtt thou will thdl be the whole of the L»w
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film, holding the Stele of

Revealing, stareing at Crowley's
photo.

'

In de Led Zeppelin-biografie wordt
vrij schaars ingegaan op Page's
Crowley ianiteiten. Een wellicht ge-
lukkig maar. Natuurlijk vraagt de

schrijver zich af of Page's inlatin-
gen met magie de oorzaak was van

drummer John Bonham's dood , die hij

in 1980 vond in zijn eigen (naar

overheersend alcohol ruikende) kots

.

II.

Een mijlpa-al in Robertson's geschied-
schrijving vind't plaats in 1977.

'The five punks set off for the
Roxy, a punk rock venue situated
in Covent Garden* When they got

there, they joined the large queue

of fantastically dressed people.

Each person tried to be more dis-

gusting or weird than the next.

There were many fights and scuffles
in the queue t although none were

serious. One of the favorite pas-

times of Adolph and his friends
was insulting the straight people
who walked past the queue, although

that wasn't half as much fun as

jeering at the rich and famous
personalities who walked past the

queue to check their names on the

guest list. Adolph hated these

people who seemed to him to be

nothing more than a bunch of .posers

and 'plastic' people. Adolph des-

pised the rock stars and groups*

such as the Who and Led Zeppelin.

They talked about fighting the

system and capitalism but -always

ended up as rich as millionaires,
giving away back stage passes to

the Queen and Elizabeth Taylor.'
(Gideon Sams -'Who now
wants to become a

brain surgeon
1 - The

Punk, Corgi Book, 1977)

Dat het cultuurver-schi.jnsel Punk
meer en meer worS't dnderzocht door
allerlei we-tenschappers komt mij
moei nit en zal me verder een zorg

zijn, Een mooi voorbeeld vond ik
niet lang geleden in filosoof Henk
Oasterling's boek 'De Opstand van

het Lichaam', waarin hij (Georges)
Batailliaanse aspecten vindt in

Punk.

Maar de vraag is hier waarin typi-

sche Crowleyiaanse aspecten op Punk

van toepassing zijn, Een van de

eerste punkplaten die ik indertijd

kocht was -god vergeef het me-
1

Geef voor New Wave 1

, een bij el-

kaar geraapt zooitje artiesten op

wie de platenmaatschappi j graag

het etiket
f

N'ew Wave 1 (of 'Punk',

dat maakte toen nog niet zoveel

uit) wilde plakken. Een van de

groepen heette 'Eddie and the

Hot Rods', op de verzamelaar ver-

tegenwoordigd met hun single T

Do

anything you wanna do'; op het

singlehoesje prijkte Crowley's

hoofd . Op het singlehoesje van
T Happy Now 1 van de graep The

Stiff Kittens prijkt eveneens
CrowTley's hoofd. Joy Division-

studenten weten dat er voor

Joy Division de naam Warsaw werd

gebruikt, en daarvoor The Stiff

Kittens . Maar niemand weet iets

van deze single. Op Killing Joke's
'Revelations' LP wordt het volgen-
de gezongen : 'how it's not on

93rd street always misses golden
opportunities' (Land of Milk and
Honey). Er is een meer voor de

hand liggende aanwijzing aangaan-
de Crowleyiaanse aspecten bij

Killing Joke. Ik denk aan het num-
mer 'Fall of Because', die de

kenner meteen zal doen denken aan

'The Book of the Law' : 'Enough

of because ! Be he damned for a

dog !

' (L.L. 111:33).

Tot zover Punk of w+at d

raag doorgaan. De 'echte

nen maakten in die tijd

maar zogenaarnde Industr
Gesimplif iceerd : Ter
de gevestigde rockmuzle
namen, zo deed de groep
Gristle dat met de elec

muziek, om een groep al

Parsons Project maar te

leden van T.G. waren "Ch

Peter Christopherson, C

Tutci en Genesis P. Orr
zen voor de invloed die

op T.G. zijn niet moeil
afgaande op songtitels
for the 0T0 1

en 'Vision
Op sommige van hun live

je dat ze Crowley's rit

aar ook voor
Crowleyia—
geen Punk,

iele muziek.
jl de punks
k op de hak
Throbbing
tronische
s The Alan

noemen. De

ris Carter,

osey Fanni

idge Bewij-
Crowley had

ijk te vinden,

als 'Looking

and Voice '

.

LP's hoor
uele gezangen
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op band lieten meedraaien tijdens
hun spel. Hun ' school * werd al
snel uitgebreid met bijvoorbeeld
23 Skidoo (zie 'The Book of Lies').
Met deze ouzikale stroining leek
Crowley steeds meer 'algemeen goed T

te word en. Zeker toen T.G, zich in
1981 opEplitste in Chris 1

n Cosey
en Psychic TV / Temple of Psychick
Youth (T.O.P.Y.).
De originele gedachte leek toen
dat Psychic TV het aantrekkelijke
muzikale lokkertje rnoest worden om
leden te vergaren voor hun roagische
orde, T..0.P.Y., geinspireerd door
de 0T0, alsook William Burroughs'
beschrijving van 'Academy 23' in
zijn boek 'The Job 1

. Een typisch
voorbeeld was de initiatie : het
rituele kerven van vier sne-den in
de bovenarm - het syrabool van
T.O.P.Y. bestaat uit een staande
balk en drie dwarsbalken. lets
dergelijks gebeurde al bij Victor
Neuburg (om niet verder in de ge-
Echiedenis te zoeken), een leer-
ling van Crowley, die elke keer
wanneer hij 'ja

1

of 1

nee' zei, zich
in zijn arm rnoest snijden. Over
T.O.P.Y, valt zeer veel te schrijven.
Ik ben dat niet van plan. T.O.P.Y.
bestaat nog steeds en zij weten het
beter te vertellen dan ik :

T.O.P.Y c/o Rapid Eye, P.O.Box 23,
Brighton BN2 4AU, East Sussex, Eng-
land, In Nderland : T.O.P.Y.N.,
Postbus 21403, 3001 AK Rotterdam.

Al helemaal in de Crowleyiaanse
traditie van niet rustlg op je kont
blijven zitten* past het volgende
verhaal. Niet lang na de oprichting
van T.O.P.Y. vertrekken drie belang-
rijke steunpilaren* Peter Christo-
pherson en John Balance storten zich
op Coil, om zich op die wijze vol-
ledig te kunnen wijden aan waarvoor
Crowley binnen de OT0 de llde graad
had ingesteld : homosexuele maaie.
Op hun eerste plaat 'How to Destroy
Angels (Ritual music for the accumu-
lation of male sexual energy)'
prijkt een citaat van Crowley : 'The
Price of Existence is Eternal
Warfare'. De plaat werd uitgebracht
door het Belgische L.A.Y.L. A.H. Anti-
Records,

De derde steunpilaar, David Tibet,
heeft dan inmiddels zijn eigen groep
om zich heen verzameld, bestaande
uit telkens wisselende muzikanten ;

John Balance (Coil), Steven Staple-
ton (Nurse With Wound), Fritz
Haaman (23 Skidoo) » Steve Ignorant
(Crass) en Annie Anxiety, om er een
stel te noemen. Current 93 heet
Tibet's groep, wat op zich al een
link met Crowley iegt, aangezien
93 een van Crowley's sleutelgetal-
len was. Ook gezegd mag worden is
dat het Tibet was die Crawley's
stem op plaat heeft gezet. De LP
heet 'The Hastings Archives' en
bevat een verzameling gedichten en
rituele gezangen. Robertson :

'() Current 93, a real Crowley
cult band if ever there was one,'
Inderdaad , het lijkt tegenwoordig
passe om als popmuzikant nog te
verwijzen naar Crowley. Een ieder
die niet doet wat hij of zij wil,
loopt steeds meer het risico
voor stommeling te worden aangezien.

In bovenstaand artikel heb ik een
en ander niet genoemd , vergeten of
nog niet ontdekt. Mick Jagger's
soundtrack voor Kenneth Anger !

'Aumgn' van de groep Can ! Er
komt geen einde aan, dus maak ik
dat hierbij in overeenstemming
met mijn wil ....

KENNETH ANGEk»S
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Op 25 September, net was op een zater-
dag, schreef Aleister Crowley in zijn
dagboek :

r

I had an idea for a film, 'The
Tailor', where a mean meek little
man, say the girl's father, des-
pised and forgotten in the course
of the film, strikes a cunning blow
at the end. The interest is absor-
bed by the Eight of two men for the
girl, and then the tailor pops up,
and sticks his scissors in her
jugular, ' (Magical Record , p > 272 ^

Hij was - n films en het schrijven van
scenario's aeinteresseerc! geraakt,
Oftder sndere doer de aanvezigheid , op
zijn Abdij op Sieilie, van Jane Kolfe,
een f i lm-actrice . Hij legde haar
zijn prabeersels voor en was tevreden
over zicbzelf toon zii zijn scenario's
goed keurde. Fr is vrijwel niets over
gebleven van die probeersels. Het
enige wat ik heb kunne-n achterhalen
is een soort van sarr.envatting van
een film die "Odd Boots' moest gaan
heten.. Voor de rest is er niets in
zijn nalatenschap terug te vinden..

.

Film en Magie I

Film is het magisch rr.edium bij uit-
Stek, In een vage gelijkenis met het
oeroude schaduwspel in Plato's grot
volvoeren op mensen gelijkende we-
zens als in een trance de wil van
een onzichtbaar blijvende verhalen-
verteller. De regisseur is ce ma-
gier bij uitstek, die al naar ge-lang

de gecompliceerdheid van zijn rituee.l.,

al dan niet ingevikkelde hand el in gen
kan laten verrichten . De speiers
lijken vaak niet meer dan marionetten.
r ilr]]T.akers kan nen over het algemeen
ruwveg in twee, in el kan r over! opende

,

categorien indelen :

1. Kij die nenen een 'eigen' werke-
lijkheid te scheppen f sub jectief )

,

2. Zij die menen 'de' verkelijkheid
weer te seven (ch iectief )

.

In beide gevallen kan men stellen dat
c!e filmmaker probeert de kijk op de
werkeli jkheid van de toeschouwer te
veranderen, in het eerste geval di-
rect door middel van bet medium film
zelf, in het tweede geval door middel



w

van hetgeen men laat zien. In dat
tweede geval praat men onder andere
ook over de documentaire , het lijkt
op een 'officiele 1 versie van gebeur-
tenissen.
Dezelfde indeling kunnen we ook maken
als we kijken naar de middelen die
een filmmaker ten dienste staan. Mis-
schien is het juist qui te zeggen dat
hoe priroitiever de middelen zijn,
hoe persoonli jker het eindproduct
over het algemeen is, Stijl zal een
hoop moeten vergoeden ? Het is in

ieder geval de persoonlijkheid van
de filmmaker die van doorslaggevend
belang is. Hi j zal ons moeten
1 dwingen' ora naar zijn film te kijken..

I'ndergroundfilm

In de jaren r 50 ontstond er in de Ver-
enigde Staten een toenemende beweging
van jongeren die meer persoonlijke
vrijheid wilde. De eerste sporen wa-
ren al in de tweed e helft van de ja-
ren 40 te vinden, Toen waren het
enkelingen die hun onlustgevoelens
trachtten kwijt te raken in reizen.
Het was het ontstaan van de 'Beat
Generation'. De interesse in ooster-
se mystiek nam toe, samen met drug-
gebruik en andere zaken die het be-
wustzijn verruimden of veranderden,
Er ontstond het idee dat de vereld
rijp T was voor een nieuw soort

mens, ruimdenkender , vrijer, vrede-
lievender en ook blijer. Interesse
in figuren als Aleister Crowley nam
explosief toe

.

Analoog aan die ontwikkeling, was er
ook een beweging van wat men 'Under-
ground-films 1

is gaan noenen.
Geinspireerd door ontwikkelingen van
onder andere Dada en het Surrealisme,
ontdekte men als het ware opnieuw het
medium film. Men dwong het publiek
om opnieuw naar films te leren kij-
ken. Een nieuw soort symbol i sine leek
te ontstaan, waarbij de kunstenaar
het publiek wilde leren om. de zaken
te zien zoals hij ze sac. Daarbij
ging de intentie voor de kwaliteit,
"De films verden gemaakt met vaak ui-
terst primitieve middelen . Een andere
drijfveer was om te breken met het
monopolie wat 'Hollywood 1 leek te

hebben op wat een film noest zijn en
hoe die er uit moest zien

.

De Undergroundfilms waren niet commer-
cieel. Men wilde niet in de eerste
plaats het publiek verraaken . Daarbij
kwam dat men in feite alles zelf deed
en niet onderworpen was aan het ge-
zag of de ideeen van een producer die
uit naam van een grote maatschappij
de film vooral wilde verkopen. In te-
gendeel, doordat de films ongecensu-
reerd waren en vaak ook experimenteer-
den met het tijd-rtiimte idee, ver-
oorzaakten een aantal van de eerste
Undergroundfilms nogal wat opschud-
din§.
De films waren veelal een verslag van
spontane gebeurtenissen, wraarbij al-
leen het kader vast stond. Op het mo-
ment dat er wel sprake was van een
script, bleek dat dat zo moeilijk te

verfilmen was, dat een filmmaker
toch wreer op eigen inzichten af moest
gaan. Toch was er vaak een mate van
herkenbaarheid aanwezig : de acteurs
moesten zelf improviseren; iets vat
in het theater al langer een gewoonte
was.

Pas op de montagetafel konden de
filmmakers er al dan niet toe beslui-
ten om hun beelden te regisseren.

Film en Magie II

Het occulte, het magische is veelvul-
dig als onderwerp in films aan bod
geweest. W-e haeven hierbij alleen
maar te denken aan gigantische hoe-
veelheden veer uit de dood verre-
zen zombies, vampiers en weerwol-
ven aan de ene kant en fantasy-films
met almachtige tcvenaars , magische
zwaarden en betoverde prinsessen aan
de andere kant. Het aantrekkeli jke
hierbij is blijkbaar dat films din-
gen zicntbaar kunnen maken die in
het ' norma le ' leven onzicbtbaar
blijven of tnisschien wel helemaal
niet T echt ' zijn. Voor de kijker is
het plezierig om te weten dat de
vezens op het doek in een heel ande-
re wereld leven dan hijzelf. Ook al

bestaat heel even de illusie dat dat
niet zo is.

TO'venarij door hen beeld zelf blijft
echLer een (wens ?') droom. In de
middeleeuven, maar zeer zeker ook
daarna, trachtte men mensen te beto-
veren door middel van magische beel-
den » diagrammen met vreeradsoortige
lettercombinaties. Het lijkt er starts

w
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op alsof sommige filmmakers datzelf-
de effect praberen te bereiken door
middel van een soort collage van
beelden

.

Kenneth Ane.er

Een filmmaker die veel energie en
magie. in zijn films stopt, en dat
bovendien doet op een manier die
filmcriticf deden besluiten hem in

t.e delen bij de al eerder beschre-
ven 'Underground ' -f 11 mmakers , is
Kenneth Anger.

Anger verd geboren in 1

Santa Monica, Californi
groeide op in Hollywood
als een kindsterret je t

onder andere in een ver
Kid summer Night's "Dream

hij al op 7-jarige leef
eerste film te hebben g
de 16mm camera die e'n
hadden gekocht. Andere
filmpjes volgden elkaar
17-jarige leeftijd maak
eerste belangrijke film
bij zijn Gliders thuis o

930, in

e. Hij

, vaar hij
e zien is,

sie van

. Zelf zegt
tijd een

eroaakt met
ders net

films en

op. Op
te hij zijn

, Fireworks ,

pgenomen die
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F^L toen drie dagen en nachten weg wa- In het jaar ervoor bracht hij zijn
1 mmr ren voor de begrafenis van een eerste versie van Inauguration ofM& familielid. Het is eigenlijk een the Pleasure Dome uit. Anger zelf:

15 rainuten durende sado-masochis- 'Lord Shiva, the Magician, wakes.
tische droora van een homosexuele A convocation of Theurgists inS jongen. the guise of figures from

In the film a boy, played by mythology bearing gifts : The
^m\ Anger, is spectacularly beaten Scarlet Woman, Whore of Heaven,
Bfcfc* up by sailors. His heart is torn smokes a big fat joint; Astarte

from his entrails and revealed of the Moon brings the wirgs of
^l to be an electric meter. And. when snow; Pan bestows the bunch of

the penis of a sailor becomes a Bacchus; Hecate offers the Sacred
shooting candle, Anger turns into Mushroom, Yage , Wormwood brew.
a tinsel-laden Christmas tree in The vintage of Hecate is poured;w ironic ecstasy.' Pan's cup is poisoned by Lord

(Kenan, p. 87) Shiva, The ORGIA ensues; a Magick

ghpH Maar aanleiding van Let zien van deze masquerade party at which Pan

hghigjp film werd Anger door Jean Cocteau
is the prize.. Lady Kali blesses

^^jL uitgenodigd om naar Frankrijk te ko-
men. Daar begon hij aan de verfilming
van Maldoror. Het was het eerste van

the rites of the Children of
Light as Lord Shiva invokes the
Godhead with the formula, 'FORCE

vele projecten w&ar Anger aan begon,
^B zonder het af te willen of kunnen

AND FIRE'. Dedicated to the Few;
and to Aleister Crowley; and to

^H maken. the Crowned and Conquering Child.'
(in : Rows

, p . 124)

CAI In 1953 maakte hi i Eaux d'Artifice. Van deze film bestaan een aantal ver-
1 Hp door .Anger zelf omschreven als een sies . De eerste eindigde met drieL^^ 'Hide and Seek in a night-time verschillende beeldschermen , waar op
wrm labyrinth of cascades, balustrades

,

elk van de schermen zes over elkaarM grottoes, and leaping fountains, heen lopende beelden waren te zien.
until the searching figure and the In 1966 maakte hij er een nieuwe.

^V fountain become one.' r psyehedelische ' versie van , vaarinH\ (in : J?enan, p. 108)

M^1 De film is opgenomen in zwart-wit,
maar afgedrukt op kleurenfilm door B^^pIjSHPKH^ een blauw filter en daarna met de

Hp hand ingekleurd. De zoekende figuur, fS BraS
de 'Vaterheks', aangekleed als een ^m "fcfl^B HRkV
hofdame in barok-kledij , was in wer- ||L ^TO
kelijkheid een van het circus gehuur-
de dwerg, gekozen om de schaal van

KJU de tuinen nog ruimteli jker te maken. m\' Wt *m
J^j^J

Het maanverlichte landschap was in

werkeli jkheid opgenomen gedurende UM ^^MPIes-' Mm
middagen. w\ ™™ AW
Het is wellicht in deze tijd ge- ^L -«-!* AM
veest dat Anger geinteresseerd raak- W w^te in de ideeen en de figuur van

\j ' "Am
Aleister Crowley. In 1955 maakte hi

i

voor de Britse televisie een docu- MIjF mentaire over de Abdij van Theleroa op

Dk Sicilie, waarbij hij de schilderin- wm Amm WmT-*Wi
UtY^ £en van Crowley op de muren en deu- m Mm SV'-'aillhB ten ontde'ed van het er over heen ge-

1

|fl kwakte witte pleisterverk

.
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alles op een scherrn te zien is.
Na Inauguration maakte hij in 1964
zijn misschien wel bekendste en
beruchtste film : Scorpio Rising .

Het Is een film over homosexuali-
teit en raotoren met als geluid
15 Amerikaanse tophits uit het begin
van de jaren zestig.
'He saw pop songs, drugs use,
motorcycle artists, the teen-age
fad of Nazi-symbols., and so on,
as strong manifestations of
fomenting demonic forces .

'

(Renan, p. 109)
Anger lijkt naast magie gebiologeerd
door de energie en de kracht opge-
vekt door machines. Scorpio Rising
geeft een soort geidealiseerd beeld
van machines. Door de manier van
filmen en monteren (er zitten bij-
voorbeeld stukken van een film over
het leven van Jezus doorheen gemon-
teerd, samen met beelden van Marlon
Brando uit

T The Wild One

'

t James
Dean en Adolf Hitler) krijgen de
machines en de onderdelen iets
fetisch-achtigs.
Anger 2elf over deze film en de
link met magie ;

'A conjuration of the Presiding
Princes, Angels and Spirits of
the Spheres of MARS, formed as
a

T high' view of the Myth of the
American Motorcvclist . The Power
Machine seen as a tribal totem,
from toy to terror. Thanatos in
chrome and black leather and
bursting jeans. PART 1: Boys &
Bolts; (masculine fascination
with the Thing that Goes).
PART 2: Image Maker (getting
high on heroes : Dean's Rebel
and Brando's Johnny; the true
view of J.C.). PART 3: Walpurgis
Party (J.C. Wallflower at the
Cycler's Sabbath). FART 4: Rebel
Rouser (the gathering of the Dark
Legions, with a message from Our
Sponsor). Dedicated to Jack Parson,
Victor Childe, Jim Powers, James
Dean , T.E. Lawrence, Hart Crane

,

Kurt Mann, The Society of Spartans,
The Hell T

s Angels, and all over-
grown boys who will ever follov
the whistle of Love's Brother.'

(in : Rowe, p. 125)

Op een bepaalde raanier is de film,
sinds zijn verschijnen een soort
tijdsdocument geworden. Met name

door de tophits van onder anderen
Ray Charles en Elvis Presley is
het een soort nostalgische cult-
film geworden.

Voor een volgende korte film maak-
te Anger gebruik van de kleurenschaal
voor de

T

Princess', zoals deze staat
in Crowley's 777, het handboek voor
de magier, waarin alle raagiscbe cor-
respondenties staan . Kustom Kars
Kpmmandos probeert op deze manier
de machine te verbinden met de Zege-
wagen van de Tarot (Grote Arcana
nummer VII). In 777 wordt overigens
de correspondence getrokken tussen
de Zegewagen en het sterrebeeld
Kreeft en de kleuren roze en 'zee-
schelp blauv' .

Hierna was Anger van plan een film
te maken die moest dienen als een
soort symbolisch portret van een
nieuw tijdperk. Hij leefde op dat
ogenblik, het begin van de jaren
zestig, voornamelijk aan de West—
kust en maakte van nabij het ont-
staan van vat tegenwoordig de \hip-
pie-beweging' heet. mee. Hij asso-
cieerde dat met het door Aiwaz en

Crowley in The Book_ of The Law aan-
gekondigde nieuwe tijdperk, het tijd-
perk van Horus. Anger vond in 777
dat Horus ook wel vereenzel-
vigd werrl met Lucifer. En dan niet
de Lucifer van de middeleeuwse de-
monenrieskundigen, raaar de ' Brenger
van het Licht', eerder te vereen-
zelvigen met Venus, als ochtendster f

Na de beschrijvingen van de voor-
afgaande films en een deel van de

ideeen die daaraan ten grondslag la-
gen, mag nu wel als duidelijk wor-
den verondersteld dat Anger, qua.
1 tra-ditie ' thuishoort in de stro-
king van symbolisten en decadenten.
Met voor niets is Anger sterk
door iemand zoals Cocteau beinvloed.
In die sf.eer moeten we ook Anger's
belangstelllng voor de du.ivel of

satan zoeken. Hij is in deze eigen-
1

1
jk een navolger van de Franse

decadenten, zoals Baudelaire, die
De Klaagzangen van Satan schreef.
Anger zelf probeerde ook Maldoror
te verfilmen en is ook ooit eens
begonnen aan de verfilming van het
erotische meesterverk LLHistoire
d'O.
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De film die Anger maakte heette
Lucifer Rising . Maar hij werd hier-
bij achtervolgd door het Qngeluk.
De eerste versie moest worden ge-
schrapt omdat de vijf jarige jongen
die Lucifer speelde, van een dak
af. sprong Ln een poging ora te vlle-
gen , "De volgen.de Lucifer werd ge-
speeld door Bobby Beausoleil, een
knappe jongeling, die daarom ook
wel Cupid werd genoemd. Beausoleil
was gitarist en speelde in meerde-
re groepen . Hij was ook gevraagd om
de soundtrack te maken. Maar na een
ruzie over geld, brak Beausoleil in
de studio in, stal het grootste
deel van de film en verdween met de
auto van Anger, De auto begaf het
vierhonderd mijl verder, in de
buurt van een afgelegen ranch in

California's Death Valley. De ranch
werd op dat noment bewoond door
Charles Man son & Co,
Anger's reactie was typerend voor
het beeld van 'de artiest ale lij-
dend voorverp'. In de T Village
Voice', een weekblad voor Under-
ground-filraers, zette hij een pasi-
na-grote overli jdensadvertentie
voor zichzelf en vertrok naar Europa.
In Londen maakte hij Invocation to
my Demon Brother

, een montage van
overgebleven stukken van Lucifer
Rising, en andere stukken film, waar-
onder fragmenten van het concert
van de Rolling Stones in Hyde Park
(vlak na de dood van Brian Jones).
Mick Jagger maakte de soundtrack
met behulp van een Moog Synthesizer.
Er deden oak een aantal leden van
een Londense heksengroep mee, die
zichzelf als verantwoordelijk gag
voor het psychisch instigeren van
de 'Man^on-moorden ' in Los Angeles.
Ook Beausoleil was daarbij betrok-
ken en kreeg levenslang voor het
vermoorden van collega-musicus Gary
Hiiaman. Wife weet was dit het gevalg
van een vervloeking die, naar men

'
:

, Vnger op Beausoleil had gelegd .

Na de diefstal had Anger een hanger
aan een ketting gedragen met aan de
ene kant een port ret van Beausoleil
en aan de andere kant een. foto van.

een. pod. In de hanger zat de tekst :

'Bobby Beausoleil was turned into a
toad by Kenneth Anger'.

*

^

Ondertussen was Anger in Pngeland
druk bezig om de leden van de Stones,
met name Mick Jagger en Keith Richards,
met hun 'aanhang 1

, te vragen om in

\
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Lucifer Rising te verschijnen. Maar of
het nu was doordat Jagger niet met Lu-
cifer vereenzelvigd wilde worden, of
om andere oorzaken: tenslotte zouden
we in de uiteindelijke versie I 1

alleen Marianne Faithful!, als Lilith,
zien optreden. In de film zien we met
name Isis en Osiris elkaar over af-
standen tekens geven door middel van
natuurkrachten . Er zijn zonsopgangen
te zien, draaikolken, bliksemschich-
ten en empties van lava. Daartussen
door zien we beelden van een einde-
loze fakkeloptocbt . De Godin van de
Maan richt haar smeekbede tot de Zon,
De zon komt op, precies in het mid-
den van een zonnewende altaar. In
het ronde gat, in het altaar, blijkt
een scharlaken demon te zitten, in
de vorm van het astrologlsche symbool
van Mercurius (God van communicatie
en van de magie). Ve zien een magier
bezig met een ritueel , Tenslotte ver-
schijnt Lucifer, De natuur antwoordt
door middel van allerlei verschijn-
selen en tenslotte zien we Tsis en
Osiris door de suilengang van Karnak
wandelen om hun kind (Lucifer als
Horus) te begroeten. De rol van Osiris
wordt overigens gespeeld door Donald
Cammell, die zichzelf ziet als 'godson 1

van Aleister Crowley en die, santen met
Nicolas Roeg verantwoordeli jk was voor

AN ALBUM RECORDED ENTIRELY IN PRISON
THE SOUNDTRACK OF

LUCIFER RISING

A.W
i

i SdtW

fe'l

de film Performance , vaarin ce hoofd-
rol verd gespeeld door Mick Jagger.
De muziek voor Lucifer Rising ward

gemaakt door Crowley-adept Jimmy Page.
Maar na een ruzie tussen Anger en Page
werd in 1981 de nieuwe muziek voor de

film gemaakt door ... .Bobby Beausoleil!
God's wegen zijn ondoorgrondeli jk zul-
len we maar zeggen.
Het is nu, anno 1990, onduidelijk of

Anger ooit nog een complete film zal

afleveren. In 1980 sag
T The Paradise

of the Mice* het licht. Daarin waxen
voor het eerst oak tekenf ilmbeelden
te zien, Het was een film, opgedragen
aan een vriend in Mew York, die de

grootste verzameling van Mickey Mouse
speelgoed ter vereld zou bebben.

Babylon

In oktober 1916 reisde Aleister Crow-

ley, via de Vest-kust, van Vancouver
af terug naar het oosten van de V.S,,

In zijn 'Confessions 1 schrijft hij :

I wandered on to Los Angeles,
and, having been warned against
the cinema crowd of cocaine-
crazed, sexual lunatics, and the
swarming maggots of near-occul-
tists, I came through undamaged,'

(Confessions , p . 771

)
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1916 Is ook het jaar waarmee Anger
zijn 7 Hollywood Babylon' laat begin-
nen. De eerste editie van die vreem-
de verzameling van feiten en roddels
over bet Hollywood van de jaren twin-
tig tot en met veertig, verscheen in

1959 in Frankrijk. In 1975 verscheen
de definitieve versie, bijgewsrke
tot en. met de Manson-moorden. .

.

'The '69 Tate massacre was not
Old Hollywood. What befell the
red house on Cielo Drive resem-
bled the devastation caused by
a jet plane crash : the Bad Ship
Lolly pop piloted by Uncle Sugar.
Charlie Manson - programmed pup-
pet, deus ex-garbage can. Wasted
lives make waste, not tragedy. 1

(Hollywood Babylon, p. 286)
In 1984 verscheen THollywood Babylon II*
wat nog ineer van het zelfde bood . Bei-
de delen puilen uit van de schandaal-
verhalen over f ilmsterren die zich in
hun openbare leven zcgenaamd keurig
gedroegen, maar zich achter de scher-
men in allerlei onfrisse zaken staken.
Soms was dat niets anders dan sexueel
genot in een tijdperk waarin dat eigen-
lijk niet kon, soms echter had het te
maken met moord en doodslag. Anger
heeft zelf een gigantische verzameling
van Hollywood-relikieen en heeft ze
voor deze boeken 20 te zien ruimschoots
kunnen gebruiken

.

B-eide delen beginnen overigefiS met een
citaat uit 'The Book of the Law 1

:

'Every man and every woman is a star 1

.

De meeste ve-rhalen die Anger schrijft
varen in de tijd dat ze de sterren hin-
derden en soms ten onder deden gaan al
bekend , U'at Anger doet is ei genii jk
een vorm van geschi.edschri jving . Hij
brengt zoveel details van allerlei ei-
genlijk allang vergeten schandalen
veer naar voren, dat het opeenstapelen
van zulk soort fetischen eigenlijk
een soort eigen commentaar gaat vormen
op de zogenaamde officiele filmgeschie-
denis en de rol die het fenomeen
Hollywood' daarin speelde.

Bronnen :

Kenneth Anger, Hollywood Babylon,
Arrow Books Limited, London, 1975.

Kenneth Anger, Hollywood Babylon II,

E.P. Dutton, Inc., New York, 1984.
David Dalton, The Rolling Stones,

the first twenty years, Alfred
A. Knopf, New York, 1981..

Arthur Lyons, Satan Wants You,
Mysterious Press, New York, 1988.

Sheldon Renan, An Introduction to the

American Underground Film, E.P.
Dutton & Co., New York, 1967.

Sandy Robertson, The Aleister Crowley
Scrapbook, W. Foulsham & Co Ltd.,
London, 1988.

Carel Rowe , The Baudelairean Cinema,
UMI Research Press, Ann Harbor,
Michigan, 1992.

Olivier Scbmltt, 'La violence vient
du reve 1
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De gegevens over de Crowley-boeken
staan achter In deze Abrahadabra.
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Nadat de afgelopen jaren met name
Crowley's magische werk in bet cen-
trum van de belangstelling heeft ge-
staan, is er nu ook meer aandacht
voor andere facetten van zijn leven.
Behalve als magier sag Crowley zich-
zelf ook als dichter, bergbeklimmer

,

schaker en man van de vereld. Hi
j

zag zichzelf graag als een van de

grootste dichters ter wereld. Vat
daarvan vaar is, laat ik graag aan
net oordeel van de lezer(es) over,

Feit is dat zijn poezie heel wat

moeilijker te bemacbtigen is als net

magische werk. In 1Q86 verscheen er

een aardige bloemlezing van zijn
gedichten, verzcrgd door ene Martin
Booth : ' Aleister Crowley, Selected
Poems' (zie voor overige gegevens de

literatuurlijst aan het eind van de-
ze Abrahadabra)

.

N'aast deze introductie zijn met wat

meer maeite de 'Collected Works 1

te krijgen. Dat zijn drie delen met
alle gedichten van 1898 tot 1907

uitgegeven door Crowley zelf.

Verder zijn te krijgen : AHA, een
lang ir.ystiek gedicht over zijn ei-
gen magisch/mystieke ontwikkeling;
The World's Tragedy, een 'andere'

kijk op het ontstaan van het Chris-
tendom. Met heel vat neer moeite kan
een geinteresseerd lezer ook nog
'Clouds Without Water' en 'Konx Om
Pax' trachten te krijgen. Het eerste
speelt een aardige rol in Robert

Anton Wilson's 'Masks of the Illumi-
nati r

en in het tvee.de staan naast
het prachtige 'La Gitana' eon aan-
tal hele leuke essays.
Ook schreef Crowley heel wat minder
nette verzen. En gezien het beleid
van de Engelse overheid in heden" en

verleden ten aanzien van 'pornosra-
fie' is het verbazingvekkend te noe-
men dat bundels als 'White Stains'
en 'Snowdrops from a Curate's Garden '

nog onlangs konden worden herdrukt.
Tenslotte staan er nog wat gedichten
in

r

The Aleister Crawley Scrapbook'
van Sandy Robertson

.

Ik zal het hier niet verder hebben
over allerlei nogelijke clandestiene
uitgaves, aangezien het daarbij
meestal gaat om he]e beperkte opia-

tes .

Zoals al tiezegd vend Crowley zijn
dichtwerk minstens net go belangrijk

als zijn magische werk. Het een liep

over in het ander. Hij schreef ge-

g
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dicbten over magische onderwerpen en
zijn beheersing van rijm en ritme
stelde hem in staat om goede magische
invocaties en rituelen te maken.

Qua publicaties is zijn leven ruv-
weg in tveeen te delen. Van 1898 tot
1912 ongeveer stelde een erfenis hem
in staat om alles wat hi j schreef
zelf te publiceren, en dat waren met
name zijn gediehten.
De tveede periode, tot aan zijn dood
in 1947, werd gekenmerkt door geld-
gebrek en een veel grotere nadruk op
zijn magische werk, de verspreiding
van de 'Wet van Thelema'. De lijst
van publicaties over deze periode is
dan ook beduidend korter.
Al in 1898, net jaar van zijn toetre-
ding tot de orde van 'The Golden
Dawn', pi:bliceerde hij maar liefst
zes verschillende werken :

- Aceldama, a Place to bury

Strangers

,

- The Tale of Archais, A roman-
ce in Verse,

- Songs of the Spirit,
- Jephtah, A Tragedy,
- White Stains.

Het is in
zen overdu
liet inspi
de Franse
zoals Baud
Swinburne
de Engelse
die zich
ren door d

dichters
Tennyson

deze (en ook latere
idelijk door wis hi

reren r Dat varen en
en Engelse decadent
elaire, Mallarme, V

en Wilde en anderzi
romantische trad it

nder andere liet in

e romantiek en waar
pals Blake , Keats,
n Browning hoorden

) ver-

j zich
erzijds
en

,

erlaine,

bij
Shelley,
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'All degradation,, all sheer infamy
Thou shalt endure, Thy head beneath the mire
And dung of worthless women shall desire
As in some hateful dream, at last to lie;
Woman must trample thee till thou respire
That deadliest fume

;

The vilest worm must crawl, the loathliest
vampires gloom. T

(iri,t : Aceladama)

'Her purple robes, her royal crown,
The jewelled girdle of her waist,
Her feet with murder splashed, and brown
With the sharp lips that fawn and taste,
The crimson snakes that minister
To those unwearying lusts of her."

(uit : Jezebel

)

'I am dumb with the rapture of thy loveliness.
All metres match and mingle; all words tire;
All lights, all sounds, all perfumes, all gold stress
Of the honey-palate, all soft strokes expire
In abject agony of broken sense
To hymn the emotion tense
Of somewhat higher - ! how highest 1

- than all
Their mystery : fall, fall,
Ye unavailing eagle-flights of song !

wife ! these do thee wrong I

(uit : Rosa Nundi)

J



Onderwerpen van zijn poezie zijn ver-
ier : de wilde woestheid van de na-
tuur. landschappen , liefde, haat en

mystieke ervaringen. Het is hierbij
duidelijk dat Crowley, als 'kind van
zijn tijd', niet bi j de vernieuvers,
de 'modernen', in kunst en poezie
geplaatst kan worden. Crowley bleef
tot het eind toe rijnjen T beschrij-
ven en vertellen, terwijl rond 1917
de Dada-dichters zoals Hugo Ball en
Tristan Tzara alle regels met he-
trekking tot de dichtkunst overboord
gooiden. !\

Tet zo min had hij iets te
maken met de meer acadenriscbe dicht-
kunst van T.S. Eliot en Ezra Pound.
We] was er enige vervantschap met
W, B. Yeats. Beiden schreven verzen
over mystieke zaken en ervaringen.
Crowley verafschuwde Yeats, naar
zijn zeggen omdat Yeats hem, Crowley,
niet wilde erkennen als de betere
dicbter. Vaarschi jnli jker is het dat
Crowley een hekel aan hem had oindat

het Yeats was die Crowley niet in
Tweed e Orde van de Golden Dawn had
will en toelaten, vat op zich de di-
rects aanleiding was voor het uit-
eenvallen van de orde.
Fen nadeel wat somnrigen zullen on-
dervinden bij het lezen van Crowley's
cedichten is dat hij dacbt (hoop-
te ?) dat zijn lezers even belezen,
even 'ver T

, waren als hijzelf. Toch
is er met een beetje studie best
jit te- komen. In 'AHA' bijvoorbeeld
staat een goed voorwoord van Israel
Regardie met heel veel nuttige aan-
wijzingen hoe het gedicht gelezen
kan worden. Het is een lang gedicht,
in de vorm van een di aloog tussen

een leraar, Marsyas en zijn leerling,
Olympas. Enerzijds is het een ver-
slag van zijn eigen magische carriers
tot op dat moment (1910), anderzijds
is het een instructie in dicbtvorm
voor hen die het 'pad' ook willen
volgen

.

Hij beschrijft magische ervaringen
en rituelen die passen in een ont-
wikkeling van 'neophyte' tot 'Master
of the Temple*. Zowel de extasen
als de angsten worden beschreven

.

'Had I a million songs>
And every song a million words,
And every word a million meaninss,
I could not count the choral thronss
Of Beauty's beatific birds,
Or gather up the paltry gleanings
Of the great harvest of delight !

'

(AHA, p. 53)
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het verhaal dat Reuss en hi j zich
in sen andere tijd-ruimte dimensie
bevonden op de mouw.
In het boek staan 93 hoofdstukken
in de vorra van gedicbtjes, korte
rituelen en opmerkingen over magie
en qabalah. Voor iemand met wat
kennis van qabalah zijn ze bijzon-
der grappig om te lezen. Het boek
wemelt van de verborgen betekenis-
sen en verwijzingen. En vaak is
het zo dat als je het boek al ja-
ren kent, er toch steeds weer
nieuve dingen uit te halen zijn .

THE SMOKING DOG

Each act of man is the twist and double of an hare.
Love and Death are the greyhounds that course him,
God bred the hounds and taketh pleasure in the
sport

.

This is the Comedy of Pan, that man should think
he hunteth, while those hounds hunt him.

This is the Tragedy of Man when facing Love and
Death he turns to bay. He is no more hare, but
boar.

There are no other comedies or tragedies.
Cease then to be a mockery of God; in savagery of

love and death live thou and die !

Thus shall His laughter be trilled through with
Ecstacy

-

(The Book of Lies, p. 78)

Eigenlijk hoort The Book of Lies al

niet meer bij het T officiele T dicht-
werk . Na Ambergris, een eigen selec-
tie uit zijn dichtwerk, in 1910,
publiceerde hij vrijwel geen dicht-
werk meer waarmee het grote publiek
in aanraking kon komen . Als hij na

dat jaar nog geld had om wat te pu-
bliceren , dan besteedde hij dat aan
boeken die de boodschap van de 'Vet

van Thelema* moesten uitdragen.
Natuurlijk bleef hij wel gedichten
schrijven , maar voor het grootste
deel bleven die ongepubliceerd

.
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Inleidine

Een wat vreemde titel voor een mis-
schien wat vreemd hoofdstuk in deze
Crowley-special van Abrahadabra.
Maar het zal de lezer(es) snel dui-
delijk worden dat we het hler heb-
ben over :

1. De boeken die Crowley las en

waardoor hij beinvloed werd en

2. de boeken van schrijvers die
door leven en werk van Crowley zo-
danig werden beinvloed dat ze hem
in de een of andere gedaante in hun
werk hebben laten optreden.

Zanoni en La-Bas

In 'Moonchild' t zijn occulte sleutel-
roman splitste Crowley zichzelf, als
hoofdpersoon, in twee elkaar aanvul-
lende figuren, Aan de ene kant was
er Simon Iff, de rustige mysticus

,

en aan de andere kant was er Cyril
Grey t de impulsieve raagier. Iff is
de oude wijze man die de weg van de
Tao bewandelt, Grey is de jonge

,

rustelozere , vaak ook cynische, fi-
guur, die, zoals hijzelf zegt f nog
veel heeft te leren.
Het is aardig am die twee figuren,
die in wez-en twee verschillende hou-
dingen weerspiegelen, terug te zien
in twee boeken die Crowley,, aan het
begin van zi jn 'carriers ' behoorli jk
beinvloed raoeten hebben.
Zowel 'Zanoni' van Edward Bulwer
Lytton (uit 1842) als 'La-Bas' van
Joris-Karl Haysmans (uit 1S91)
staan in 'Section 2' van het 'Curri-
culum of A.'.A.". ', gepubliceerd in

'Magick in Theory and Practice'.
Dit Curriculum bestaat uit drie-de-
len. Deel een bestaat uit de
'Books for Serious Study'. Daarin
worden naast klassieken als de
'Upanishads f

en de 'Yi King' ook de
'Collected Works' van Crowley zelf
genoemd. Deel twee bestaat uit voor-
naraelijk fictie. Naast bovengenoemde
werken staan daar T Alice in Wonder-
land

1

, 'Dratula', 'Macbeth' en de
Bijbel genoemd. Deel drie is de
officiele publicaties van de A.\A.\.
Dat waren al Crowley's eigen ma-
gische en mystieke geschriften.

'Edward Bulwer-Lytton werd beroemd
door 'De laatste Dagen van Pompeji',
maar zijn interesse ging veel ster-
ker uit naar het occulte dan naar
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historic. Twee jaar voor 'Pompeji'
publiceerde hij de esoterische ro-
man 'Eugene Aram' (1-832) en in
1842 kwam 'Zanoni', waarin het
centrale personage, sen Chaldeeuws
priester, de eeuwige jeugd ver-
werft maar in de Franse revolutie
geguillotineerd wordt. Ook komt er

een geheim genootschap in voor,
dat door alle tijden been heeft
standgehouden en dat we met de
Rozenkruisers kunnen identifice-
ren.' (Lindekens, p, 57)

Bulwer-Lytton is van groot belang ge-
weest voor de herlevende interesse
in magie en occultisme in Engeland.
Hij kende Eliphas Levi en kan de
voorganger genoemd worden van de
groep occultisten die uiteindelijk
de Golden Dawn stichtten.

'La-Bas' is een heel ander soort
boek. ' Zanoni ' heeft de verhevenheid
van de mysticus willen weergeven.
In 'La-Bas 1

is er veel meer sprake
van het laag-bij-de-grondse van de
materialist. Het boek wordt, ook
nu nog, vrij algemeen bescbouwd als
een 'klassieker' over het satanisme.
In de tweede helft van de vorige
eeuw was er in Frankrijk een ware
explosie van allerlei occulte ge-
nootschappen. Een aantal ervan noern-
de zichzelf 'satanistisch' , als een
soort reactie op de invloed van de
rooms-katholieke kerk op maatschap-
pelijk gebied. Een van die satanis-
ten was een ex-priester Boullan ge-
naamd. In 1SSS leerde Joris-Karl
Huysmans deze Boullan kennen, toen
de eerste op zoek was naar stof
voor een roman over occulte zaken.
Uit deze kennismaking ontstond
'La-Bas'. De hoofdpersoon van dat
boek doet een studie naar de figuur
van Gilles de Rais. Kenners van
Crowley's leven zullen zich herinne-
ren dat ook Crowley zich interes-
seerde voor .deze kindermoordenaar/
satanist uit de. vijftiende eeuw.
Durtal's stucfie fliaakt van hem een
soort kluizenaar. Toch leert hij via
een vriend raensen kennen die hem
bewijzen dat bet satanisme, ook aan
het einde van de negentiende eeuw,
nog bestaat. Zo leert hij Hyacinte
Chantelouve kennen. Op het eerste
gezicht een keurige vrouw, in ver-
kelijkheid een sataniste. Zij zorgt

ervoor dat hij een 'Zwarte Mis' kan
bijwonen. Deze blijkt echter zo wal-
gelijk te zijn dat hij daar weg-
vlucht. Deze breuk van zijn hoofd-
persoon met het occultisme, bleek
ook voor Huysmans self te gelden.
Hij bleek de rest van zijn leven
een gelovig en vroom katholiek. ,

,

Nogroaals, het is misschien wel
vreemd , maar dit zijn ook de twee
polen waartussen de beoordeling van
de figuur van Crowley zich beweegt.
Aan de ene kant de eerbied voor de
mysticus en de bijna wetenschappe-
lijk te noemen manier waarop hij
magie en het occultisme in het al-
gemeen benaderde, aan de andere
kant was er de afschuw voor de
satanist met zijn vreemde, bizarre
praktijken en rituelen* Aan de
ene kant de prachtige stukken in
'The Book of Thoth' of 'Magick
without Tears', aan de andere kant
zijn vreemde rituelen met geoffer-
de katten en padden, zijn minach-
ting in woord en geschrift voor
mensen die hem wilden helpen, maar
hem blijkbaar niet goed begrepen
of bevielen.

Crowley werd zo zelf ook het onder-
werp voor verhalen en romans. Het
eerste boek met hem in een hoofdrol
was 'The Magician' van W, Somerset
Maugham, uit 1908. Crowley komt er
in voor als de sinistere Oliver
Haddo, die door middel van zwarte
magie jonge Engelse meisjes ver-
leidt.
In een later aan het boek toege-
voegd stukje autobiografie, schrijft
Maugham dat hij rond 1904 Gerald
Kelly, een jonge kunstenaar, leerde
kennen. Deze nam hem mee naar r Le
Chat Blanc', een restaurant in Parijs t

waar veel Engelse kunstenaars kwamen
dineren. Daar leerde hij ook Aleister
Crowley kennen.

One of these casual visitors was
Aleister Crowley. He was spending
the winter in Paris. I took an im-
mediate dislike to him, but he
interested and amused me. He was
a great talker and he talked uncom^
manly well. In early youth, I was
told, he was extremely handsome,
but when I knew him he had put on
weight, and his hair was thinning.
He had fine eyes and a way, whether
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natural or acquired I do not know,

of so focusing them that, when he

looked at you, he seemed to lock

behind you. He was a fake, but not

entirely a fake*

'

(Maugham, p. 7)

Crowley zelf vond net blijkbaar een
goede grap, Niet alleen schreef hi

j

een recensie voor het boek onder het
pseudoniem 'Oliver Haddo', raaar hi

j

schreef ook nog een stuk voor zijn
blad 'The Equinox 1 onder dat pseudo-
niem "The Psychology of Hashish'.

Crowley als hoofdpersoQn ?

Zowel Gerald Suster, in 'The Legacy
of the Beast' als Sandy Robertson in
'The Aleister Crowley Scrapbook 1

geven een serie boeken en verhalen
waarin de figuur van Crowley zou
zijn verwerkt. Helaas wordt daar-
bi j geen enkel bewijs geleverd

.

Een voorbeeld : In zowel Suster als
Robertson wordt een verhaal van
de Engelse 'griezelverhaalschrijver

'

M.R. James genoerad. 'Casting the
Runes 1 heet dat verhaal. De hoofd-
persoon, alweer een vat sinister
figuur, Karswell geheten , zou zijn
geinspireerd op de figuur van
Crowley. De bewerker van de uitgave
van Oxford University Press, van de
verhalen van James geeft echter als
noot bij het verhaal :

'(•) it is sometimes assumed
that Karswell is based on the self-
styled 'Great Beast', the occul-
tist Aleister Crowley (1875-1947),
though on what authority is not
clear. I cannot find that MRJ ever
mentioned Crowley or his nefarious
activities either publicly or in
private, although Crowley went to
Trinity College, Cambridge, in

1895, and might conceivably have
come to the attention of MRJ, who
was then Dean of King's and had
many friend in Trinity.'

(James, p. 320)

Verder wordt er op gewezen dat het
verhaal in 1911 werd geschreven,
Crowley werd voor een groter publiek
pas echt berucht in de jaren '20,

door de toen gevoerde hetze.

Een ander bekend voorbeeld zou de
hoofdpersoon zijn van Dion Fortune's
'The Winged Bull', Hugo Astley ge-
naamd* Behalve dat deze in het des-

betreffende boek alweer een 'engerd 1

is, is er wederom geen enkel con-
creet bewijs dat hij gebaseerd zou
zijn op Crowley. Suster verwijst
hierbij ook nog naar een ander boek
van Fortune, 'The Goat-Foot God 1

,

waarbij helemaal niet duidelijk is
vat Crowley ermee te maken zou heb-
ben

.

Wei gebaseerd op Crowley, onder an-
dere omdat de schrijver in kwestie
heeft toegegeven dat de 'engerd' (al-
weer !) op Crowley geent is, is
Moeata, in 1 The Devil Rides Out

1 van
Dennis Wheatley* Deze f Black Magic
Novel 1 verscheen in 1935. Wheatley
was voor advies over occulte zaken
bij Crowley zelf langsgeweest

.

Ook werkelijk gebaseerd op Crowley
is 'Han without a Shadow 1 van Colin
Wilson. Het is in feite een tweede
deel in een serie met dezelfde hoofd-
persoon, Gerard Sorme. Bovenstaand
boek is in de V.S. verschenen als
'The Sex Diary of Gerard Sorme'. In

dit boek handelt het over zijn *re-
latie r met een vreemd en boeiend
figuur, Caradoc Cunningham genaanid,

in naam een volgeling van Crowley,
maar in werkelijkheid duidelijk ge-
baseerd op Crowley.
Een andere Wilson, Robert Anton
Wilson, laat Crowley zelf opdraven
in zijn 'Masks of the Illuminati'.
Naast Crowley, die in het begin ge-
presenteerd wordt' als een griezelig
figuur, maar dat aan het einde hele-
maal niet blijkt te zijn, treden
ook James Joyce en Albert Einstein
op. Het is een leuk en speels boek,
opgezet als een combinatie van
filmscenario en Lovecraf t-achtige
thriller.

En in Nederland ?

Crowley in de Nederlandenr het zou
een apart onderwerp kunnen zijn. In
dit kader kunnen we ons echter be-
perken tot de vraag of Crowley een
rol speelt in de Nederlandse litera-
tuur. Dat die vraag met een aarze-
lend Ja

,

" moet worden beantwoord
is de reden voor dit hoofdstukje.
In 1972 publiceerde dichter/essayist
Freddy de Vree een 'fiktieve bio-
grafie in versvorm van Aleister
Crowley 1

, genaamd 'Een Sneeuvvlok in
hel 1

.



"De Heilige Haagd die op een kunstlul zuigt
Heeft een rood oog en een is gelig.
Minder dan je moeder is ze happig
Op de Genade die haar buik vult
Met een wezen dat door het azuur zal stuiken
En verdvijnen , in de roze raaan.'

(De Vree, p. 38)

In 1973 publiceert dezelfde De Vree
een essaybundel ,

1 Rita Renoir, enz.'
geheten. Daarin staan, naast een
stuk over 'Magier Crowley', verhalen
over Georges Bataille, Antonin Artaud

,

Sarauel Beckett, W.F. Hermans en
William Burroughs... Een opsonuuing
die leest als een inhoudsopgave van
een Abrahadabra H

Een andere Nederlandse schrijver die
tenminste iets van Crowley heeft ver-
verkt in een van zijn boeken is

Martin Koomen. In 'Abramelijnse Magie'
ontmoet de hoofdpersoon, Charles
Davelaere, bibliothecaris en biblo-
fiel , de vreemde Alexander Asselborn.
Deze laatste is een verwarrend
personage, wiens 'carriere' als
'levenskunstenaar

' , schrijver en

magier., hem onder andere in contact
bracht met Aleister Crowley.
Asselborn had een boek geschreven
wat 'Studies in decadentie' heette.
Daarin had hij onder andere de
dichtkunst van Crowley besproken.
'Een waarderend stuk over Crowley
in een ftederlands boek uit 1949 -

dat op zichzelf stempelde het boek
voor mij tot een vondst van de
eerste orde. de Engelsman was
twee jaar daarvoor overleden, na
een leven besteed aan de poezie
maar vooral aan seksuele magie en
de meest opmerkelijke varianten
van occultisnie. ( )

Bovenal echter werd ik getroffen
door een paar passages waaruit
bleek dat Asselborn en Crowley el-
kaar gekend moesten hebben. 1

(Koomen
, p. 59)

Het is verder een leuk, niet al te
diepgravend verhaal, soms zelfs
spannend—
En verder ?

Veel meer is er niet. Van de geves-
tigder namen is er Willera Brakman
die zijn 1 Het zwart in de raond van
Madame Bovary' heeft opgedragen aan
Aleister Crowley en Hans Plomp die
Crowley noemt in zijn r Satan Ont-
raaskerd '

.

Maar aangezien dit stuk niet de

pretentie kan hebben in dit soort

zaken volledig te zijn, is de kans
levensgroot aanwezig dat sommige
lezers boeken weten die hierboven
niet genoerad staan* De redactie van
Abrahadabra zou daar dan ook graag
meer over weten

Gebruikte boeken voor dit artikel
Zijn ;

Ben Lindekens, De herael op een kier,
Wetenschappelijke Uitgeverij
b.v., Amsterdam, 1975.

V, Somerset Maugham, The Magician,
Penguin Books, Hammondsworth

,

197S.

R. James, Casting the Runes and
other stories, Oxford Universi-
ty Press, Oxford/New York, 1987.

Freddy de Vree, Een Sneeuvvlok in
hel, De Bezige Bij, Amsterdam,
1972.

Martin Koomen, Abrameli jnse Hagie,
Tabula, Amsterdam, 1984.
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Inleiding

Er is opvallend veel over Crovley
geschreven. Het varieert van de
studie naar de inspiratiebronnen
voor 'The Magician' van W. Somerset
Maugham tot aan iemand die de his-
toric van het bergbeklimmen in de
Himalaya wil behandelen. Het mag op-
merkelijk heten dat iemand die toch
door velen als niet meer dan een
'charlatan' werd versleten, zoveei
pennen, tongen en emoties los maakt.
Er bestaan momenteel, naar mijn ve-
ten althans , niet minder dan tier:

volledig aan hem gevijde boeken, ter-
wijl het aantal boeken wat hoofd-
stukken of delen van hoofdstukken
aan hem wijdt, langzamerhand ontel-
baar genoemd raag worden* De lezer
zal begrijpen dat hij niet bang be-
hoeft te zijn ora lets te missen als
hij iets van deze hoop boeken niet
zou lezen. Hieronder volgt een be-
schrijving van hetgeen het meest
lezenswaardig lijkt te zijn. Daar-
bij beperken we ons tot de rain of
meer volledige biogafieen die na
Crovley T

s dood zijn verschenen.

The Great Beast

De meest informatieve biografie tot
nu toe werd geschreven door John
Syraonds. 'The Great Beast, the life
and magick of Aleister Crowley 1

(1971) is eigenlijk een samenvoe-
ging van twee eerdere boeken : 'The
Great Beast, the life of Aleister
Crowley' uit 1951 en 'The Magick of
Aleister Crowley' uit 1958. Symonds
werd door Crowley aan het eind van
zijn leven benoerad als degeen die
zijn literaire nalatenschap nsoest

gaan beheren. Op het eerste gezicht
een vreemde keuze, Symonds presen-
teert zich als een moralistisch
scepticus die in zijn biografie geen
blad voor de mond neemt als het
gaat oul de T wandaden r van het 'Het
Beest r

te beschrijven. De biografie
is op z'n zachtst gezegd vaak nog-
al negatief van toon ten opzichte
van Crowley's doen en laten. Erger
nog : Crowley wordt op een toon
beschreven dat tot nu toe menigeen
zich heeft afgevraagd of Crowley
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aan een soort ve rstand sverbij sterling
leed, toen hij Symonds vroeg om zijn
nalatenschap te beheren.
Als we de zaak ecbter wat nauwkeuri-
ger bekijken zijn er een aantal pun-
ten aan te geven die wellicht wat
verheldering kunnen brengen.
1. Ten tijde van de eerste publica-
tie in 1951, was de publieke opinie
er nog lang niet aan toe om een be-
schrijving zander meer van zaken als
sex-magie voorgeschoteld te krijgen.
Wat wel kon, en dat was onder andere
door Crowley 2elf ook gedaan met
bijvoorbeeld 'White Stains', was om
de 'boodschap 1

te 'verpakken'. Dat
wil zeggen dat Crowley zijn porno-
grafische gediehten voorzag van een
maralistisch en afkeurend voorwoord

.

De gediehten werden daarin aangebo-
den als een soort wijze les van hoe
het niet moest. lets dergelijks kan
ook Symonds voor ogen hebben gestaan.
Zijn voortdurend wijzen op Crowley's
verdorvenheid rechtvaardigde het ge-
ven van zogenaamde voorbeelden : de
vreemde rituelen en praktijken.
2, In 1951 waren ook nog veel van de
beschreven figuren in leven . Ze
kregen van Symonds wel andere achter-
namen (Leah Hirsig werd Leah Faesi
bijvoorbeeld), raaar ze waren toch
wel herkenbaar. Symonds kan bedacht
hebben dat hij een mogelijk proces
wegens smaad uit de weg kon gaan
door velen van hen af te schilderen
als 'slachtoffers' van 'Het Eeest '

.

Door de jaren heen heeft Symonds, in
samenwerking met Kenneth Grant, ver-
schillende boeken van Crowley gepu-
bliceerd. Opvallend daarbij (en wel-
licht kan dat als een ondersteuning
voor de eerste hypothese gebruikt
worden) is dat het blijkbaar pas
sinds het eind van de jaren zestig
mogelijk is, om al het werk van
Crowley, ongecensureerd

, gedrukt te
krijgen.

In Symonds' biografie zit eigenlijk
alle informatie die iernantf die gei'n-
teresseerd raakt in Crowley in vezen
'nodig 1

heeft. Het boek heeft, on-
danks of misschien wel dankzij de
toon, vaker mensen naar het fenomeen
Crowley toegetrokken dan afgestoten.

The Eve in the Triangle

Meer dan een biografie over een
persoon lezen betekent dat je

nieuwsgierig bent geworden naar de-
tails over iemands leven, of omdat
je denkt dat hetgeen je hebt gelezen
een resultaat was van vooringeno-
menheid, of omdat er sinds het
schrijven van de eerste biografie
misschien nieuwe informatie is ge-
vonden. Vie west zijn er nog wel
meer redenen. .

,

In 1970 verscheen de tweede 'grote 1

biografie over Crowley. 'The Eye
in the Triangle, an interpretation
of Aleister Crowley' van Israel
Regardie is een totaal ander boek
dan "The Great Beast'. Regardie
schreef het, gezien het voorwoord
als een reactie op de negatieve
toon van Symonds. 'His writing is
cynical, showing no glimmer of
insight or the slightest trace of
sympathy.' (p. xxiii) . Regardie
zelf blijkt een probleern met
Crowley aelf te hebben gehad . In
1928 was Regardie de persoonlijk
secretaris van Crowley geworden
(met als motto 'The Serpent'). Dat
duurde tot 1931, na de mislukking
van een uitgeverij die het werk van
Crowley moest uit geven,. Regardie
vertrok daarna naar de V.S.. Daar
publiceerde hij een boek wat hij
voor commentaar opstuurde naar
zijn oude leermeester , Crowley
reageerde daar blijkbaar niet zo
positief op. Dat gaf Regardie dan
weer aanleiding om daar onaardig
op te reageren. Crowley reageerde
daar in de herfst van 1937 uitein-
delijk op met een rondschri jven aan
allerlei vrienden en kennissen van
Regardie om uit te leggen hoe onb-e-
trouwbaar laatstgenoem.de eigenlijk
was. Volgens Regardie duurde het
daarna jaren voordat hij zich weer
enigszins voor Crowley kon interes-
seren. En alhoewel Regardie ten aan-
zien van de persoon Crowley altijd
op kritische afstand is gebleven,
is hij een van degenen geweest die
het meeste propaganda heeft gemaakt
voor diens werk. Zozeer zelfs dat
hij de naam 'Crowley's Apprentice'
meekreeg

, als titel voor een "bio-
grafie.
'The Eye in the Triangle f behandelt
niet Crowley's hele leven. Het boek
'loopt' tot ongeveer 1910. Regardie

i
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vond Crowley's leven na dat jaar
minder interessant. Regardie kiest
voor een psychologiserende benade-
ring* Hij probeert drijfveren te

vinden achter handelingen en ge-
beurtenissen. En anders dan Symonds
vraagt hij veel meer aandacht voor
zijn raystieke en poetische werk.
Al met al is de2e biografie minder
bevredigend als levensverhaal, om-
dat de lezer die nog niet zoveel
weet over Crowley, te weinig hou-
vast krijgt. De hoofdstukken behan-
delen thema's en het is vaak moei-
lijk om dan een chronologische
volgorde vast te stellen. Daarnaast
is Regardie soms vel heel snel om
Symonds' interpretatie van een ge-
beuren te verwerpen en zijn eigen
versie daarvoor in de plaats te

stellen

.

Ook Regardie heeft, in samenwerking
met een aantal Amerikaanse uitgeve-
rijen, werken van Crowley opnieuw
(en nieuw) uitgebracht.

The Magical World of Alelster Crowley

In 1977 publiceerde Francis King zijn
biografie van Aleister Crowley. 'The

Magical World of Aleister Crowley'
bleek echter in de praktijk niet veel
meer te zijn dan een navertellen van
de lijn die Symonds al had uitgezet.
Het boek is hoogstens interessant om-
dat King er een aantal tot dan toe

onbekende details aan toevoegt. Een
voordeel is ook dat hij ook het boek
van Regardie er in heeft verwerkt.
Het is, jammer genoeg, niet een van
King's beste boeken.

En, het verhaal wordt wat eentonig,
ook King heeft werk van Crowley gepu-
bliceerd

.

Aleister Crowley, The Nature of the
Beast

Fersoonli
als ik ee

over een
man is ee

zuiverste
nauwkeuri
bronnen

,

deel ten
the Beast
schreef d

jk houd ik iuijn hart vast

n boek van Colin Wilson zie
onderwerp wat me raakt. De

veelschrijver van het
water en niet altijd even

g in het gebruik van zijn
Helaas bleek dit vooroor-
aanzien van 1 The Nature of

terecht te zijn. Wilson
it boek in 1987* Al eerder

had hij in zijn 'The Occult* al een

hoofdstuk over Crowley neergepend

.

lets wat ook al niet echt uitblonk
door originaliteit . Datzelfde geldt
ook voor dit boek. Hij neemt Synionds

T

T The Great Beast 1 als leidraad cm

de lezer te verzekeren dat Crowley
als mens niet zoveel voorstelde,
maar dat er in zijn boodschap mis-
schien wel een kern van waarheid
stak. Het hele eerste hoofdstuk
gaat eigenlijk over hoe hij er toe

kwam om toch maar een biografie over
Crowley te schrijven. Hij heeft
zowel Symonds, Regardie als King ge-
lezen, maar voegt er veinig eigens

aan toe, behalve wat fouten die hij

waarschijnlijk door zijn snelheid
(Wilson schreef sinds 1956 -'The
Outsider'- meer dan vijftig boeken,

fictie en non-fictie) gemaakt heeft,

The Legacy of the Beast

Pas vorig jaar, 1989, verscheen de

eerste echt nieuwe biografie van

Crowley. Gerald Suster vertelt in

'The Legacy of the Beast' nu eens

niet hetzelfde verhaal van Symonds

na. Suster is de eerste die blijk-

baar zelf de moeite heeft genomen
om met mensen die Crowley nog heb-

ben gekend te gaan praten . Dat le-

verde een hoop nieuwe details op

en soms ook andere gezichtspunten.

Zijn boek is opgebouwd in vier delen.

Deel een behandelt zijn leven. Deel

twee heet
1

The Legend and the Man
1

en behandelt in het kort het beeld
van Crowley wat opdoemt uit de ver-

halen en biografieen. Deel drie T

'Ideas 1 geheten, behandelt een voor

een de belangri jkste thema's van
Crowley T

s levenswerk. Het bestaat
uit hoofdstukken over onder andere
magie, yoga, scepticisme en 'The

Book of the Law
1

. Deel vier tenslot-
te handelt over de invloed die

'Het Beest 1

nog steeds heeft.
Suster schreef dit boek orndat hij
vond dat>. het* boek van Symonds door

zijn Victoriaanse benadering eigen-
lijk verouderd was. Hij vindt, als

volgeling van Regardie, de benade-
ring die met name Symonds en Wilson
hebben gekozen niet rechtdoen aan
het onderwerp. Crowley komt uit
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Susters' werk nog het meest naar
voren als een seer veelzijdig mens
met een aantal, soras nogal op de
voorgrond tredende hebbeli jkbeden

Er is nop, meer

Naast de bovengenoemde, wellicht mak-
kelijkst te verkrijgen boeken over
Crowley zijn er voor de nieuwsgieri-
ge zoeker nog een aantal titels die
irisschien wel aardig zijn. Allereerst
is daar 'The Legend of Aleister Crow-
ley r

, geschreven door Israel Regardie
en P.E. Stephenson. Op zich is dat
laatste wat verwarrend, aangezien
Regardie niet veel meer heeft gedaan
dan een inleiding en een epiloog
schrijven voor een boek wat door
Stephenson in 1930 voor het eerst is
uitgegeven. Het is ook eigenlijk geen
biografie en zou ook hier niet be-
sproken dienen te worden, ware het
niet dat de titel iets anders sugge-
reert . Het was een poging van Crow-
ley om door niddel van een boek over
hem, samengesteld en geschreven door
een ander, zijn naara te zuiveren van
allerlei beschuldigingen die waren
blijven hangen sinds de 'Abdi j-dagen '

,

Het boek is aardig als curiositeit
omdat het verschillende recensies
van Crowley's gedichten bundelt, sa-
men met allerlei ander moeilijk te
vinden materiaal, zoals artikelen
Crowley schreef voor pro-Duitse bla-
den in de V.S. tijdens de eerste
wereldoorlog. Daarnaast staan er
ook de krante-artikelen uit 1923 in.
Een ander aardig boek, wat eigenlijk
ook niet helemaal in dit artikel
thuishoort is 'The Star in the West'
uit 1910 van J, F.C. Fuller. Fuller
was een officier in het Engelse le-
ger die reageerde op een prijsvraag
van Crowley om het beste essay te
schrijven over het werk van Crowley.
Tot de dag van vandaag is het de
enige kritische beschouwing van
Crowley's dichtwerk. Het enige wat
soma vreselijk hindert bij het le-
zen is dat Fuller met een opmerke-
lijk fanatisme probeert om Crowley
de hemel in te prijzen.

Ook de Franse occultisme-specialist
Serge Hutin heeft een Crowley-bio-
grafie geschreven. Ook hier is er
weinig nieuws te melden of het raoest

zijn dat hi j Crowley in 1907 in

China laat verdwalen van de Chinees-
Vietnamese grens tot in de tnyste-

rieuse Gobi-woestijn

.

Wel aardig om te lezen is het boek
van C.E. Camttiell, 'Aleister Crowley'
geheten. Het is samen met Symonds
boek de oudste biografie van de man.
Volgens Camraell was Crowley een van
de grootste dichters van zijn tijd.
Het staat verder vol met aardige,
persoonlijke anecdotes, Cammel leer-
de Crowley kennen in de jaren dertig,
Hij vond het over het algemeen een
beminnelijke otidere man schijnt het,
Tenslotte is er nog een biografie
die ik de lezer niet mag onthouden,
omdat hij zo belachelijk is. Dat is
'The Beast' van Daniel P. Mannix.
Mannix blijkt sportjournalist te

zijn, wiens belangrijkste werk gaat
over de Spelen in het oude Rome.
Het boek is een aaneenschakeling
van vaak verkeerd overgeschreven ma-
teriaal uit andere boeken en wilde
speculaties, blijkbaar van de 'schrij-
ver ' zelf.

Amongst other feats * Crowley ope-
rated an occult society in Sicily
which was finally closed by the
authorities when one of the mem-
bers died as a result of a magi-
cal ceremony; lived for three
months in Mexico eating the dung
of diseased prostitutes; had been
a Buddhist monk; crossed China on
foot; drove two wives insane;
established several records as a
mountain climber; founded a new
religion; had three poems published
in the Oxford Book of Mystical
Verse; and was a famous big game
hunter,

'

(Mannix, p. 7/8)

Slot

Al met al : Maak je keuze T

In de meeste bovengenoemde boeken
staan ook titels van andere werken
die je wellicht verder kunnen hel-
pen, Kom je je er echter niet uit,
dan kun je ook naar Abrahadabra toe
schrijven.
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APPTOIX.

Voor deze 'special' gebruikte boeken :

Boeken van Aleister Crowley :

- The Confessions of Aleister Crowley, Routledge & ^egan Paul
LTD, London, 1979. (Edited S Annotated by
J, Symonds & K. Grant);

- The Magical Record of the Beast 666, Gerald Duckworth S Co

LTD, London, 1983. (Ed. & Ann. by J. Symonds
R K. Grant);

- The Magical Diaries of Aleister Crowley, Samuel Weiser, Inc,

York Beach, Maine, 1981. (Ed. & Ann. by

S. Skinner)

;

- The Vision and the Voice, Sangreal Foundation. Inc, Dallas,
Texas, 1972. (Introduction by Israel Re-
gardie)

;

- The Holy Books of Theleraa , Samuel Weiser Inc, York Beach,
Maine, 19»3;

- The Law is for All, Falcon Press, Phoenix, Arizona, 1987.
(Intr. by I. Regardie);

- 777 and other qabalistic writings of Aleister Crowley, Samuel
Weiser, Inc., York Beach, Maine, 1982.
(Intr. & Ed. by I. Regardie);

- Magick without Tears, Falcon Press, Phoenix, Arizona, 1987.

(Intr. by I. Regardie);
- The Complete Astrological Writings, Gerald Duckworth & Co

LTD, London, 1979. (Ed. & Ann. by J. Svmonds
& K. Grant);

- Crowley on Christ, The C.W. Daniel Company LTD, London, 1974,
(Intr. $ Ed. by Francis King);

- The Book of Thoth, Samuel Weiser, York Beach, Maine, 1981;
- Eight Lectures on Yoga, Sangreal Foundation Inc, Dallas,

Texas, 1972;
- Book 4, Samuel Weiser, New York, 1980;
- Magick in Theory and Practice, Dover Publications, Inc., New

York, 1976;
- The Collected Works, vol. I, II & III, Yogi Publication Society,

Des Plaines, Illinois, n.d.;
- Clouds without Water, Yogi Publication Society, Des Plaines,

Illinois , n.d.;
- Konx Om Pax. Yogi Publication Society, Des Plaines, Illinois,

n.d.;
- White Stains, Gerald Duckworth & Co. LTD, London, 1986. (Intr.

by J, Symonds);
- Snowdrops from a Curate's Garden, The Teitan Press, Inc.,

Chicago, 1986. (Intr. & Ed. by Martin P.

Starr)

;

- The World's Tragedy, Falcon Press, Phoenix Arizona, 1985.
(Intr. by I. Regardie);

- AHA, Falcon Press, Phoenix Arizona, 1986. (Intr. by I. Re-
gardie)

;

- Moonchild, Sphere Books Limited, London, 1979. (Intr., Ed.
& Ann, by J. Symonds & K. Grant + Intr.
by Dennis Wheatley);

- The Diary of a Drugfiend, Samuel Weiser, New York, 1974;
- Selected Poems, Crucible, The Aquarian Press, Wellingborough,

Northamptonshire, 1986. (Intr., Ed. &
Ann. by Martin Booth);
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- The Book of Lies, Samuel Veiser Inc, \ew York, 1980;
- The Soul of the Desert, Thelema Publications, Kings Beach,

California, 1974;
- Liber XXI, Khing Kang King, the classic of purity, Theletna

Publications, Kings Beach, California,
1974;

- The Heart of The Master, Privately issued by the O.T.O.

,

23 September 1938 e.v,;
- The Psychology of Hashish, in : Israel Regardie, Roll Away

The Stone, Llewellyn Publications, Saint
Paul, Minnesota, 1968. (Hierin ook Crow-
ley's vertaling van Charles Baudelaire ;

The Poem of Hashish);
- Leerboek voor Praktische Hagie, Schors , Amsterdam, z.j.;
- Wijsheid of Kaanzin, naar Liber Aleph van Aleister Crowley,

vertaling en bewerking van Frits Blok,
Stichting Verwoording van de Verworden
Mythe, z. p. , z

,
j,

,

Boeken over Aleister Crowley :

- C.K. Cammell, Aleister Crowley, New English Librarv, London,
1969;

- Capt, J.F.C. Fuller, The Star in the West, Chiswick press,
London, 1907;

- Serge Hutin, Aleister Crowley, Editions Gerard & Co, Verviers
(Belgique), 1973;

- Francis King, The Magical World of Aleister Crowley, Weiden-
feld and Nicolson , London, 1977;

- Daniel P. Mannix, the Beast, Ballantine Books, New York, 1959;
- Israel Regardie, The Eye in the Triangle, Falcon Press,

Phoenix, Arizona, 1982;
- Israel Regardie & P.R. Stephenson, The Legend of Aleister

Crowley, Falcon Press, Phoenix, Arizona,
1983;

- Sandy Robertson, The Aleister Crowley scrapbook, W. Fouls-
ham & Co. LTD, London/ New York/ Toronto/
Cape Town/Sydney, 1988;

- Gerald Suster, The Legacy of the Beast, Samuel Weiser Inc.,
New York, Maine, 1989;

- J, Syoonds, The Great Beast, The Life of Aleister Crowley,
Rider and Company, London, 1951;

- J. Symonds, The Great Beast, The Life and Magick of Aleister
Crowley, Mayflower Books LTD, Frogmore,
St. Albans,' 1973;

- Colin Wilson, Aleister Crowley, the nature of the Beast, The
Aquarian Press, Wellingborough, Northamp-
tonshire, 1987.
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Boeken met een hoofdstuk over Crowley :

- Timothy D'Arch Smith, The Books of the Beast, Crucible, The
Aquarian Press, Wellingborough, Northamp-
tonshire, 1987;

- Colin Wilson (editor), Ken of Mystery, W.H.Allen S Co LTD
(a Star Book), London, 1977, (Hierin :

Oliver Marlow Wilkinson : Aleister Crow-
ley Rest in ?)

.

Boeken over de geschiedenis van het occultisms met min of meer
belangrijke gegevens/informatie over Crowley :

- Ithell Colquhoun, Sword of Wisdom, MacGregor Mathers and the
Golden Dawn, Neville Spearman, London,
1975;

- Francis King, Ritual Magic in England, New English Library,
London, 1975;

- Francis King, Magie, Seksualiteit , Perversie, De Arbeiders-
pers, Amsterdam, 1974;

- Francis King, Tantra for Westerners, The Aquarian Press,
Wellingborough, Northamptonshire, 1986;

- Francis King & Isabel Sutherland, The Rebirth of Magic,
Corgi Books, London, 1982;

- Kenneth Grant, Nightside of Eden, Frederick Muller limited,
London, 1977;

- Kenneth Grant, Outside the Circles of Time, Frederick Muller
Limited, London, 1980.

Boeken met introducties aangaande magie en magische technieken :

- David Conway, Magic, an Occult Primer, Mayflower Books LTD,
Frogmore, Dt. Albans, 1976;

- Louis T. Culling, Sex Magick, Llewelyn Publications, St.
Paul, Minnesota, 1986;

- Francis King 8 Stephen Skinner, Techniques of High Magic,
Destiny Books, New York, 1976;

- Israel regardie, Foundations of Practical Magic, The Aquarian
Press Limited, Wellingborough, Northamp-
tonshire, 1982.

Boeken met introducties in de (Westeuropese variant van de)
Qabalah :

- Dion Fortune, The Mystical Qabalah, Ernest Benn Limited, Lon-
& Tonbridge, 1979;

- J.F.C, Fuller, De verborgen wijsheid ban de Kabbala, Arkana

,

Antverpen/Den Haag/^otterdam, z.j.;
- Z'ev Ben Shimon Halevi, Tree of Life, Rider & Company, Lon-

don, 1983.
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DE ILLUSTRATIES

Bladzijde 17 : Een afbeelding van de stele uit het Boulak-Museura.

Bladzijde 22 en 25 : Leila Waddell (Laylah).
Bladzijde 28 : Jane Wolfe (links) en Leah Hirsig (rechts)

-

Bladzijde 30 : Raoul Love-day.
Bladzijde 32 ; Leah Hirsig.
Bladzijde 34 r Links - Crowley's portret van Leah,

Rechts - Crowley's tekening van Norman Mudd.
Bladzijde 35 : Boven - Crowley's pcrtret van Maria Teresa.

Onder - Het echtpaar Crowley (met Maria Teresa),
Bladzijde 47 : Kenneth Anger in de Abdij van Thelema.
Bladzijde 48 en 49 ; Beelden uit The Inauguration of the Pleasure Dome.
Bladzijde 51 : Beelden uit Lucifer Rising.
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